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200 milyon yolcu, 350’den fazla noktaya ulaşım kapasitesi ile dünyanın 
 en büyük ve en modern havalimanlarından biri olacak İstanbul’un Yeni 
 Havalimanı projesinde Avrupa’nın en büyük cam üreticisi olarak yer 
 almanın gururunu yaşıyoruz. 
 
Isı, güneş, gürültü kontrolü, emniyet ve güvenlik sağlayan 
yüksek teknolojili camlarımızla farklı ihtiyaçlara özel çözümler sunuyor, 
her geçen gün gelişerek büyümeye devam ediyoruz.

TÜRKİYE’NİN 
DÜNYAYA 

AÇILAN 
KAPISINDAYIZ.
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Sahibi & Yazı İşleri

Müdürü

Hale Elif Ergün

Yönetim Yeri

İçmeler Mahallesi, 

D - 100 Karayolu

Caddesi, No: 44A

34947 Tuzla/İSTANBUL

T 0 850 206 50 50

Türkiye Şişe ve Cam 

Fabrikaları A.Ş. ve bağlı 

kuruluşların çalışanları için 

yayınlanır.

Yapım

AjansMedya

Mim Kemal Öke Cad. 

Arel Apt. No:6 D:5

34367 Harbiye/Şişli

T + 90 212 287 19 90

www.ajansmedya.com

Yayın Yönetmeni 

Merve Yılmaz

Art Direktör

Belma Saraççı

Katkıda Bulunanlar

Elif Eren Altınarık

Banu Karaduman

Yazı ve görsellerin her 

hakkı saklıdır.

İzinsiz kopyalanıp 

çoğaltılamaz.

Kuruluşudur.
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• Çayırova Spor Kulübü’ne En Başarılı Kulüp Kupası
• Şişecam Gönüllüleri ‘Cam Yeniden Cam’ İle Geri 
   Dönüşüme Renk Kattı
• Şişecam Gönüllüleri Kıyı Temizliği Etkinliği İle 
  Çevreyi Korumanın Önemine Dikkat Çekti

S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R L İ K
Köprüler Kurmak:

Kadınlar, Kurumsal 

Sürdürülebilirlik ve 

Sürdürülebilir Kalkınma

D O S Y A
Geleceği İnovasyonla 

Tasarlamak

T E K N O L O J İ
Büyük Veri ve 

Kurumsal Veri Stratejisi

S E Y A H A T 
Avrupai Yaz

G A S T R O N O M İ
Tatlı Yaz

R Ö P O R T A J
İdil Biret’le Müzik 

Üzerine

S A N A T
Cam Sanatının 

Yaşayan 

Efsanesi: Dale 

Chihuly

B İ Z D E N
Şimdi! Etkinlik Zamanı!

S O S Y A L 
S O R U M L U L U K

54 B A S I N D A N

E N D Ü S T R İ 
İ L İ Ş K İ L E R İ

S A Ğ L I K
Viral Enfeksiyonlardan 

Korunmak 

H A B E R L E R

D İ J İ T A L
Y A Ş A M22
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Paşabahçe, ilk olarak Ambiente Fuarı’nda görücüye çıkardığı 

Timeless serisini cam tutkunlarıyla buluşturuyor. İkram 

sektörüne yönelik olan Timeless serisi, retro ve ışıltılı 

görüntüsüyle dikkat çekiyor. Koleksiyonda her içeceğe uygun 

10 farklı bardak bulunuyor. Zarafetiyle beğeni toplayan 

Timeless serisi, kesme görünümlü gravürlerle son derece 

estetik bir kullanım keyfi sunuyor. 

Paşabahçe’nin yenilikçi ürünü Happy Sharing sürahiler, içine 

soğuk su konulduğunda renk değiştirerek sofralara neşe ve canlılık 

getiriyor. Termokromik teknolojisi sayesinde Happy Sharing 

sürahilerdeki beyaz renkli ağaç yaprakları soğuk su eklendiğinde 

pembe çiçeklerle dönüşerek yepyeni bir görünüme kavuşuyor. 

      BU SERİNİN  

      SÜRAHİLER 

Çay tiryakilerinin favori bardağı olan Paşabahçe Keyif 

serisine yeni bir ürün eklendi. 500’ün üzerinde çay 

bardağı modeli olan Paşabahçe portföyünün yeni üyesi 

Keyif XL, büyük hacmiyle çay tutkunlarının yeni favorisi 

olacak. Kulplu tasarımıyla taşıma kolaylığı, ince belli 

formuyla gelenekselliği sunan Keyif XL, çay içimine 

ekstra bir keyif katıyor.  

XL ÇAY KEYFİ

MODASI HİÇ GEÇMEYECEK 

NEŞE VEREN  

PAŞABAHÇE YENİLİKÇİ VE ESTETİK ÜRÜNLERİYLE HAYATA KEYİF KATIYOR. 

PAŞABAHÇE İLE

 ŞIK SOFRALAR 



Paşabahçe Mağazaları için özel olarak üretilen yeni oda kokuları, 

dekoratif görünümüyle kapalı mekanlara hoş kokular yayıyor. 

Amber, pamuk, odun, vanilya, gül, yasemin, okyanus olmak üzere 7 

farklı çeşitteki çubuklu oda kokuları Paşabahçe Mağazaları ve www.

pasabahcemagazalari.com adresinde satışa sunuldu.

Sonbaharla birlikte Paşabahçe Mağazaları sezonun en trend renklerini 

müşterilerinin beğenisine sunuyor. Mercan, füme, gri renkleri ve ince 

el işçilikleri ile vazodan, kaseye, karaftan, mumluğa birbirinden güzel 

alternatifler Paşabahçe Mağazaları’nda satışa sunuldu.

EN GÜZEL RENKLERİ  
SEZONUN 

Şişecam Cam Ambalaj’ın ürettiği kahverengi şişeler, tüketicileri 

geçmişe bir yolculuğa çıkarıyor. Dimes, Tamek ve Meysu firmaları 

ile özdeşleşmiş kahverengi şişeler, Şişecam Cam Ambalaj sayesinde 

tekrar hayat buldu. Bu nostaljik ürünler, Türkiye genelinde 

marketlerde ve yerinde tüketim noktalarında satışa sunuldu.

      NOSTALJİK ŞİŞELER 
ŞİŞECAM CAM AMBALAJ’DAN

      ODALAR MİS GİBİ  

PAŞABAHÇE MAĞAZALARI’NDA  

SONBAHAR TAZELİĞİ  
SONBAHARA PAŞABAHÇE MAĞAZALARI İLE MERHABA DEYİN. 
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Şişecam Cam Ambalaj Mersin Fabrikası’nın, yaklaşık 120 milyon TL 

yatırımla yenilenen üçüncü fırını faaliyete başladı. Türkiye ekonomisi 

ve istihdamına önemli katkı sağlayan Şişecam Topluluğu, Endüstri 4.0 

stratejisine uygun yeni teknolojiyle donattığı 90 bin ton/yıl kapasiteli 

fırını devreye almasıyla  Türkiye’deki yıllık cam ambalaj üretim 

kapasitesini 1 milyon tonun üzerine yükseltti. 

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü 

Prof. Dr. Ahmet Kırman, konuyla ilgili açıklamasında, “Son teknolojiyle 

yenileyerek devreye aldığımız fırınla beraber ülke ekonomisine 

yaptığımız katkılara bir yenisini daha ekledik. Topluluk olarak 

sürdürülebilir büyüme hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi. 

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ VE RENK ÇEŞİTLİLİĞİ 

Dünyanın beşinci büyük cam ambalaj üreticisi olan Şişecam Cam 

Ambalaj, üretimde en yüksek kalite stratejisi doğrultusunda 

mevcut tesislerini en güncel teknolojilerle donatmaya devam 

ediyor. Endüstri 4.0 teknolojisi ile yenilenen Mersin Fabrikası’nın 

90 bin ton/yıl kapasiteli fırınına bağlı üç hattında, kavanozdan 

şişeye kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesinde, istenilen 

renkte,  esnek ve verimli üretim yapabilecek. Bununla birlikte, 

Mersin Fabrikası’nın limana yakınlığı ile Şişecam Cam Ambalaj 

ihracatında kritik bir rol oynaması da bu yatırımın önemini 

artırıyor. 2016 yılında gerçekleştirdiği 125 bin tonluk ihracatla 

kendi rekorunun yanı sıra sektör rekoru da kıran Şişecam Cam 

Ambalaj, elde ettiği tarihi ihracat başarısını yeni yatırımlarla 

önümüzdeki yıllarda da sürdürülebilir şekilde artırmayı 

hedefliyor. 

ŞİŞECAM CAM AMBALAJ’IN YAKLAŞIK 120 MİLYON TL’LİK YATIRIMLA YENİLEDİĞİ ÜÇÜNCÜ FIRINININ DEVREYE 

ALINMASIYLA BİRLİKTE TÜRKİYE’DEKİ YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ 1 MİLYON TONU AŞTI.

ŞİŞECAM CAM AMBALAJ  MERSİN FABRİKASI’NIN ÜÇÜNCÜ FIRINI 

TEKNOLOJİSİYLE YENİLENDİ 

   ENDÜSTRİ 4.0 
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Paşabahçe, Almanya’nın Düsseldorf kentinin Schwanenhöfe 

bölgesine taşınan yeni ofisinde Showroom’unu açtı. Açılışı 

19 Eylül tarihinde keyifli bir etkinlikle yapılan Showroom, 

Paşabahçe’nin Kuzey Avrupa bölgesindeki müşterileri için 

de bir üs görevi görecek. Yaklaşık 300 m2’lik bu alanda 

perakende ve ikram sektörlerine yönelik otomatik ve el 

imalatı Paşabahçe ürünlerinin yanı sıra Nude’un birbirinden 

özel ürünleri ve premium segment için üretilen proje 

ürünleri de sergileniyor. Tasarım ve uygulaması ünlü 

mimarlık firması Demirden tarafından yapılan Showroom, 

Paşabahçe’nin farklı ürün grupları için özelleşen, cam 

kaplı yüksek duvar sistemi ile yenilikçi bir sergileme 

kurgusuna sahip. Ürün gruplarıyla ilişki kuran soyut 

görsel yerleştirmeleri hem güçlü bir etki yaratıyor hem de 

sergiyi samimi bir deneyime dönüştürüyor. Showroom’un 

Nude markası için ayrılan kısmı ise markanın kimliğine 

uygun olarak tasarlandı; beton efektli yüzeylerin temel 

oluşturduğu sergileme yapısı markanın “Simple is beautiful” 

mottosunu yansıtıyor. 

PAŞABAHÇE ÜRÜNLERİ ALMANYA 

DÜSSELDORF’DA AÇILAN YENİ SHOWROOM’DA 

SERGİLENİYOR.  

      PAŞABAHÇE 
DÜSSELDORF’DA 
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Şişecam Düzcam, İtalya’daki üretim tesislerinde Avrupa Birliği 

Milletvekili Isabella De Monte’yi ağırladı. Ziyarete, Şişecam 

Düzcam’ın da üyesi olduğu Avrupa düzcam üreticileri birliği Glass 

for Europe Genel Sekreteri Bertrand Cazes de katıldı. Ziyaret 

kapsamında İtalya yatırımının büyüklüğü, çalışan işçi sayıları ve bölge 

ekonomisine olan katkıları anlatılırken kaplamalı camların sağladığı 

enerji tasarrufu ile İtalya ve AB ekonomisine sağlayacağı desteğin 

önemi de aktarıldı. Fabrika gezisi esnasında float üretimiyle yakından 

ilgilenen AB milletvekili Isabella De Monte, lamine cam hattı ziyareti 

sırasında akustik lamine camlarının gürültü kontrol performanslarını 

Şişecam Düzcam’ın yeni mobil uygulamasıyla test etti. 

Kırılma halinde parçaları yerinde tutarak emniyet ve güvenlik 

sağlayan lamine cam, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yürütülen 

çalışmaların sonucunda İmar Yönetmeliği’nde balkon korkulukları, 

atriumlu, galeri boşluklu veya iç bahçeli tasarlanan binalar ve bu 

mekânlara bakan pencere veya camekânlarda zorunlu hale geldi. 

Yeni İmar Yönetmeliği 1 Ekim 2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. 

Şişecam Düzcam’ın lamine ürünü Şişecam Lamine Cam, cam 

kaynaklı aşağı düşme riskini ortadan kaldırıyor.

İTALYA’NIN AB MİLLETVEKİLİNİ AĞIRLADI

KULLANIMINI DESTEKLİYOR

YENİ İMAR YÖNETMELİĞİ 

ŞİŞECAM DÜZCAM 

Bulgaristan Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, 

Bulgaristan Targovishte Düzcam ve Otocam fabrikalarını 

ziyaret etti. Hatları gezen mimarlara Şişecam Düzcam ve 

ürünleri anlatılırken mimari projelere yönelik sunulan Cam 

Danışmanlığı hakkında da bilgi verildi.

BULGARİSTAN MİMARLAR ODASI’NDAN

FABRİKA ZİYARETİ

ŞİŞECAM LAMİNE CAM  



ŞİŞECAM DÜZCAM, 4 YENİ MOBİL UYGULAMASI İLE 

DOĞRU CAMI SEÇMEYİ KOLAYLAŞTIRIYOR.

MİMARLAR VE SEKTÖR PROFESYONELLERİNDEN OLUŞAN YAKLAŞIK 

16 BİN 500 KULLANICIYA HER AY DİJİTAL OLARAK ULAŞTIRILAN ŞEFFAF 

BÜLTEN, TEMMUZ AYINDA İKİNCİ YAŞINI KUTLADI.

Yeni mobil uygulamaları olan Isıcam Seçim Sihirbazı, Cam Akustik, Cam 

Danışmanı ve Performans Hesaplayıcı hem yapı sektörü profesyonellerine 

hem de nihai tüketicilere, ihtiyaçlarına uygun doğru camı günün her 

saatinde hızlıca ve kolayca seçebilme imkânı sunuyor. Mobil uygulamaların 

İngilizce, Bulgarca, Romence ve Rusça versiyonları da yakın zamanda 

yayına başlıyor. 

Şişecam Düzcam ürünleriyle uygulanmış projeler, cam sektöründeki inovatif gelişmeler ve camla hayat 

bulan sıra dışı tasarımların yer aldığı bülten 3. yaşına yepyeni bir içerikle giriyor. Mimarların camla ilgili 

görüşlerinin ve cam seçimlerindeki yaklaşımlarının aktarıldığı “Mimarca Cam” röportajları bundan böyle 

her ay Şeffaf Bülten’de okuyucularla buluşacak. Şeffaf Bülten’e www.seffafbulten.com internet adresi 

üzerinden ulaşılabilir. 

Isıcam Kumbara Kart Kulübü ilk yılını sürpriz kampanyalarla kutladı. Temmuz ayı içerisinde her hafta, 

üyelerine özel sürprizler sunan Kumbara Kart Kulübü, binlerce hediye kazandırdı. Bir yıl içinde  4 bin 

500 üyeye ulaşan Kumbara Kart Kulübü, üyeleri arasında %92 memnuniyet oranına ulaştı. 

ISICAM SEÇİM SİHİRBAZI, tüketicilerin 

ihtiyaçları doğrultusunda doğru ürüne 

yönlendirilip uygun ürünü seçebilmelerini 

sağlıyor. Kullanıcılar aynı zamanda 

uygulama üzerinden tercih ettikleri ürünü 

kullandıkları takdirde elde edecekleri 

tasarrufu ve sağladıkları enerji verimliliği ile 

doğaya olan katkılarını da görebiliyor. 

CAM AKUSTİK, tüketicilere farklı gürültü 

yoğunluklarındaki ortamlarda Şişecam 

Düzcam ürünlerinin performansını 

deneyimleme imkânı sunuyor. Cam Akustik 

uygulaması, benzerlerinde olmayan ortam 

ses kaydı özelliği ile kontrol altına alınması 

istenen herhangi bir gürültü kaynağına karşı 

sağlanabilecek ses yalıtımı hakkında gerçek 

bir deneyim yaşatıyor.

CAM DANIŞMANI, mimar, cephe 

danışmanı, yatırımcı gibi karar vericilere 

proje ihtiyaçları doğrultusunda doğru cam 

seçimi konusunda verdiği danışmanlık 

hizmetinin yanı sıra Şişecam Düzcam 

ürünlerine ait teknik bilgilere erişim ve 

örnek referans proje görsellerini inceleme 

imkânı sunuyor.

PERFORMANS HESAPLAYICI, cam 

performansları konusunda danışmanlık 

hizmeti veriyor. İhtiyaçlara yönelik doğru 

cam çözümünü seçebilmek için farklı cam 

kalınlığı ve kombinasyonlarının gün ışığı 

geçirgenliği, içe yansıtma, dışa yansıtma, 

güneş enerjisi geçirgenliği ve ısı geçirgenlik 

katsayısı gibi performans değerlerine 

kolayca ulaşılabiliyor. Yapılan hesaplamalar 

uygulama içerisinde kayıt altına alınıp 

e-posta yoluyla da paylaşılabiliyor.

HAYATI KOLAYLAŞTIRAN MOBİL UYGULAMALAR

İLK YILA ÖZEL KAMPANYALAR

ŞİŞECAM DÜZCAM’DAN 

       ŞEFFAF BÜLTEN 2 YAŞINDA

KUMBARA KART KULÜBÜ’NDEN  

2 yılda neler dedik,
neler anlattık?

kere

kere

2.028 

422

CAM

MİMAR

kere dedik.364 TASARIM

mimarın yer verdik.99 YÜZLERCE
PROJESİNE

kere429 PROJE

seffafbulten.com

siscamduzcam.com

/sisecamduzcam

Mimaride cam kullanımıyla öne çıkan uygulamalar,
Şişecam Düzcam ürünleriyle hayat bulan projeler,
camla tasarlanan iç mekânlar, etkinlik ve röportajlar...
Cam ile ilgili her şey Şeffaf Bülten’de!

Şeffaf Bülten
2 yaşında!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

DUZCAM_SEFFAF_BULTEN.pdf   1   20/06/17   16:16

isicam.com.tr
sisecamduzcam.com

/ isicamsistemleri

444 9 872 
0 850 222 9 872

Kumbara Kart’ın sunduğu ayrıcalıklar dünyasında

1. yılımızı kutluyoruz. 1 yıldır birlikte kazanıyor, 

bereketli, bol kazançlı ve başarılarla dolu 

bir geleceğe el ele yürüyoruz. 
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Paşabahçe, Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşen İstanbul Coffee 

Festival’in ana sponsoru oldu. Daha önceki yıllarda da İstanbul 

Kahve Festivali’ne sponsorluk desteği veren  Paşabahçe, bu sene 

21-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen festivalde sergilediği 

ürünleri ve düzenlediği etkinliklerle katılımcılara keyifli anlar 

yaşattı.  Kahve severleri favori kahve bardaklarıyla buluşturan 

Paşabahçe, standında Denizli Cam Fabrikası’nda el yapımı 

üretilen 50 cm yüksekliğindeki kahve bardağını da sergiledi. 

Paşabahçe’nin botanik konseptli özel alanında Paşabahçeli 

anlarının fotoğrafını çektiren festival ziyaretçilerine fotoğrafları 

Paşabahçe çerçevesiyle hediye edildi.

KAHVE BARDAKLARIYLA MÜZİK VE TADIM 

Festivalde ziyaretçiler, İçecek Uzmanı Oğul Türkkan’ın 

yönetiminde kahve türlerine göre bardak seçimi yapmanın 

inceliklerinin anlatıldığı ‘Paşabahçe Bardakları ile Kahve Tadımı’ 

atölyelerine yoğun katılım gösterdi.

Festival boyunca Gencer Savaş ve ekibinin, Paşabahçe 

bardaklarını kullanarak gerçekleştirdikleri ritim gösterileri de 

katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. 

İSTANBUL COFFEE FESTİVAL’İN ANA 

SPONSORU PAŞABAHÇE, KAHVEYE YÖNELİK 

BENZERSİZ ÜRÜNLERİNİ TANITTIĞI STANDIYLA 

KAHVE SEVERLERDEN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ. 

PAŞABAHÇE  
ÖZEL ETKİNLİKLERİYLE İSTANBUL KAHVE FESTİVALİ’NE RENK KATTI 



Kahve severler için en az kahve kalitesi kadar 

önemli olan bir diğer konu da doğru bardaktır. 

Paşabahçe Mağazaları, farklı kahve türlerine 

özel olarak sunduğu yüzlerce çeşit kupa 

ile kahve deneyimini mükemmelleştiriyor. 

Kahve uzmanlarının önerileriyle tasarlanıp 

geliştirilen 100 çeşit cam ve 200 çeşit porselen 

olmak üzere 300 farklı kupa, Paşabahçe 

Mağazaları’nda kahve tutkunlarının beğenisine 

sunuluyor.

• Impulse espresso bardağı, daralan 

duvarlarıyla espresso aromasını 

yoğunlaştırırken kalınlaşan duvarları soğumayı 

yavaşlatıyor ve böylece espresso tadının her 

yudumda değişmesini önlüyor.

• Delizia espresso bardağı, daralan ağzı ile 

espressoyu havalandırarak aromanın daha da 

güçlü olmasını sağlıyor.

• Türk kahvesi fincanın özel tasarımı, kahve 

aromasını serbest bırakarak hafif bir içim 

deneyimi yaşatıyor. Addict duble fincanı, ters 

ikonik hacmiyle daha fazla telvenin dipte 

birikmesini sağlıyor. 

• Ülkemizin önde gelen sanatçılarının özgün 

tasarım ve çizimlerinin yer aldığı ‘İmza’ 

ürün ailesinde, ünlü karikatürist Selçuk 

Demirel’in desenlerinden oluşan kupalar ve 

‘Bazı kelimeler çok daha güzel’ mottosuyla 

hazırlanan Lugat365 cam ve porselen kupaları 

kahve lezzetine eğlence katıyor. 

• Meraklısına ürün ailesinde filtre kahve 

setleri, latte bardakları gibi farklı kahve 

türlerine özel seçenekler sunuluyor.

Paşabahçe Mağazaları, kahve sunumlarına 

yönelik zengin çeşitlilikteki aksesuarlarıyla da 

kahve keyfine şık bir dokunuş getiriyor. 

     DÜNYA 
KAHVE GÜNÜ  
PAŞABAHÇE 
MAĞAZALARI’NDA KUTLANIR 

PAŞABAHÇE MAĞAZALARI 29 EYLÜL 

DÜNYA KAHVE GÜNÜ’NDE FARKLI 

KAHVE TÜRLERİNE ÖZEL YÜZLERCE 

BARDAK ÇEŞİDİYLE KAHVE 

TUTKUNLARINA BİRBİRİNDEN ŞIK 

ALTERNATİFLER SUNDU. 



DOSTLARININ SAYISI 50 BİNİ GEÇTİ! 

Cam ambalaj konusunda tüketiciyi bilinçlendirme çalışmaları kapsamında 

2012 yılından bu yana yayında olan hayatacamkat.com sitesi yenilendi. 

Hayata Cam Kat, sağlıklı, güvenilir, çevre dostu ve prestijli bir ürün olan 

cam ambalaja dair toplumsal bilinci artırma hedefiyle eğlendirici ve 

öğretici bilgiler sunuyor. Sosyal medyada Facebook, Instagram, Twitter 

ve Youtube kanalları da bulunan dinamik platform; sayısı 50 bini aşan 

takipçileri için yarışmalar, önemli günlerde paylaşımlar ve ilgi çeken 

haberler sunuyor. 

HAYATA CAM KAT
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Şişecam Cam Ambalaj, gıda sektörü toptancı 

kanalı satışlarının önemli bir bölümünü 

oluşturan ev konserveciliği segmentini 

desteklemek üzere bir proje gerçekleştirdi.  

Çalışma ile ev  konserveciliği satışlarına 

destek olunarak gıda sektörü satışlarına 

ivme kazandırılması, cam ambalajın en 

sağlıklı ambalaj olduğu konusunda farkındalık 

yaratılması, tüketici bilincinin artırılması, 

evde konserve yapmanın teşvik edilmesi 

ve bu alandaki tüketimin yaygınlaştırılması 

hedeflendi. Bu kapsamda, evde konserve, 

turşu, salça ve reçel yapma geleneğine hizmet 

eden son tüketici için ayaklı pano, broşür 

ve broşürlük olarak tasarlanan basılı POP 

malzemeleri 55 adet toptancı ve alt toptancı 

noktasına iletildi.

EV KONSERVECİLİĞİNİ DESTEKLİYOR 

       ŞİŞECAM CAM AMBALAJ   



Emeğiniz
Şişecam
kavanozlarıyla
güvende!
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Tasarım dünyasının en prestijli etkinliklerinden London Design 

Festival bu yıl 21-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Nude, 

Londra’daki tasarım festivalinde ödüllü koleksiyonlarını ve yeni 

ürünlerini sergiledi.  Londra Tasarım Haftası’nda sergilenen Nude 

koleksiyonlarından tasarımları Tomas Kral’a ait Parrot, Lady ve Beak; 

Defne Koz tarafından tasarlanan Layers vazo koleksiyonu ve Studio 

Formafantasma imzası taşıyan Pigmento servis ürünleri, ziyaretçiler 

tarafından büyük bir ilgi gördü. 

NUDE RÜZGARI 
LONDON DESIGN FESTİVAL’DE 

Eylül ayının ikinci haftasında gerçekleşen Paris Design Week, 

tasarım dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. 

Paris Tasarım Haftası kapsamında yeni Nude koleksiyonlarının 

lansmanı yapıldı. 11 Eylül’de de basın mensupları ve tasarım 

severlerin bir araya geldiği lansman kokteylinde Tomas Kral’ın 

tasarladığı Parrot, Lady ve Beak, Defne Koz’un tasarladığı 

Layers vazo koleksiyonu ve Studio Formafantasma’nın 

Pigmento koleksiyonu ilk kez görücüye çıktı. Yeni koleksiyonlar 

Home Autor de Bensimon mağazasında satışa sunuldu.

                    YENİ NUDE 
KOLEKSİYONU 

PARİS DESIGN WEEK’DE TANITILDI 



Nude, Sommelier Wine Awards tarafından 3-4 Temmuz tarihleri 

arasında Olympia London’da gerçekleştirilen Imbibe Live 

etkinliğinde yer aldı.  İngiltere içecek sektörünün en prestijli 

etkinliği olan Imbibe Live’de, sektörün önde gelen isimlerine 

Nude kristalin kadeh ve bardak koleksiyonları tanıtıldı. 

Katılımcılara tanıtılan ürünler arasında Stem Zero, Terroir, 

Refine, Fantasy, Vintage ve Colored O koleksiyonlarının yanı 

sıra Malt, Shade ve Camp gibi viski severlere hitap eden 

koleksiyonlar da yer aldı. 

‘Nude ile Tatlı Anlar’ etkinliği 21 Eylül’de Milano’da düzenlendi. 

La Rinascente Milano Mağazası’nda gerçekleşen ‘Tatlı Anlar’da 

pasta şefi Alice Balossi tarafından Nude ürünleriyle hazırlanan ve 

sunulan tatlılar ikram edildi. İlgi gören etkinlikte Nude ürünleri 

katılımcıların büyük beğenisini topladı. 

NUDE KOLEKSİYONLARI 

NUDE ‘TATLI ANLAR’

IMBIBE LIVE ETKİNLİĞİNDE TANITILDI

İLE MİLANO’DA

Nude’un şarap duyumunu artıran özel koleksiyonu Stem Zero, 

somelye Yair Haidu’nun sunumuyla gerçekleşen tadım etkinliğinde 

sektörün uzmanları tarafından deneyimlendi. Nude tarafından 16 

Ağustos’ta Sunset restoranda düzenlenen özel davete İstanbul’daki 

seçkin restoranların temsilcileri ve somelyeleri katıldı. Yair 

Haidu’nun Stem Zero koleksiyonunun özelliklerini anlattığı şarap 

tadımında sektör profesyonelleri, Nude koleksiyonlarını yakından 

inceleme imkânı buldu. Nude tasarım ekibi tarafından tasarlanan 

koleksiyonda 11 farklı şarap ve şampanya kadehi yer alıyor. 

İstanbul’un en prestijli restoranlarının tercih ettiği Stem Zero 

koleksiyonunda, hafifliği ve inceliği ile fark yaratan ürünler tüm 

dikkatleri hisler üzerine odaklıyor; tasarımı ile dokunma, tatma ve 

koklama duyularının etkisini güçlendirerek içim keyfini artırıyor. 

       YAIR HAIDU İLE STEM ZERO  
TADIM DENEYİMİ 
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Şişecam Topluluğu’nun 2016 yılı faaliyet 

raporu, dünya genelindeki en önemli 

kurumsal iletişim platformlarından 

‘Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi’nin 

(LACP) düzenlediği  Vision Awards’da 

Gümüş Ödül’e layık görülürken faaliyet 

raporlarında mükemmelliği değerlendiren 

dünyanın en büyük uluslararası yarışması 

ARC Awards’tan da Altın Ödül almaya hak 

kazandı.

2016 VISION AWARDS’DAN 

GÜMÜŞ ÖDÜL

Şişecam Faaliyet Raporu, 2001 yılından 

bu yana düzenlenen ve bu yıl rekor 

katılımla 25 ülkeden yaklaşık bin 

faaliyet raporunun değerlendirildiği 

dünyanın en prestiji iletişim ödüllerinden 

2016 Vision Awards’da Gümüş Ödül 

almaya hak kazandı. Raporun ilk izlenimi, 

kapağı, yatırımcı ilişkileri sayfası, anlatım 

dili, finansal bölümleri, yaratıcılığı, verilen 

mesajların netliği ve bilgilere erişim kriterleri 

doğrultusunda yapılan değerlendirmeler 

sonucunda 100 üzerinden 98 puan alan 

Şişecam faaliyet raporu,Amerika, Asya 

Pasifik ve EMEA bölgeleri (Avrupa, Orta 

Doğu ve Afrika) için yapılan değerlendirme 

sonucunda da EMEA bölgesindeki ilk 80 

rapor içinde yer aldı.

ARC AWARDS’DAN 

ALTIN ÖDÜL

Faaliyet Raporu değerlendirmesinde 

dünya çapındaki en önemli uluslararası 

yarışmalardan olan ve bu yıl 31’incisi 

düzenlenen ARC Awards’da 

33 ülkeden 2 bine yakın faaliyet 

raporu yarıştı. Şişecam 2016 Faaliyet 

Raporu anlatım dili, yaratıcılığı, 

Hayata Dokunmak temasının etkili 

anlatımı ve raporun tasarımsal öğeleri 

başlıklarında yapılan değerlendirme 

sonucunda ‘Geleneksel Faaliyet 

Raporu’ kategorisinde Altın Ödül’e 

layık görüldü.

ULUSLARASI İKİ ÖDÜL BİRDEN 

ŞİŞECAM TOPLULUĞU’NUN 2016 YILI FAALİYET RAPORU, 

DÜNYA ÇAPINDAKİ EN PRESTİJLİ İLETİŞİM PLATFORMLARINDAN 

ALTIN VE GÜMÜŞ ÖDÜLLERLE DÖNDÜ.

ŞİŞECAM FAALİYET RAPORUNA 



Şişecam Topluluğu, sürdürülebilirlik 

odağında yürüttüğü çalışmalarına 

hız kesmeden devam ediyor. Tüm 

faaliyetlerinde sürdürülebilirlik 

ilkelerine öncelik veren Topluluk, bu 

doğrultuda hayata geçirdiği uygulamaları 

ve bu uygulamaların sonuçlarını 4. 

Sürdürülebilirlik Raporu’nda yayınladı. 

Rapor hakkında bilgi veren Şişecam 

Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman 

“13 ülkede 22 bine yakın çalışanımızla 

dünyanın önde gelen sanayi kuruluşları 

arasında yer alan küresel bir aileyiz. 

Bir dünya şirketi olarak, yarattığımız 

değerin sürdürülebilirliğini sağlamak 

amacıyla süreçlerimizin sürdürülebilirlik 

perspektifinden değerlendirilmesine 

ve önceliklendirdiğimiz unsurların iş 

stratejilerimize entegre edilmesine 

kararlılıkla devam ediyoruz. 2016- 

2017 döneminde BİST Sürdürülebilirlik 

Endeksi’ne girmiş olmamız, bu bağlamdaki 

yüksek performansımızın en önemli 

göstergelerinden biridir” dedi.

RAKAMLARLA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Şişecam Topluluğu’nun 2011 yılından bu 

yana sürdürdüğü Türkiye’nin en kapsamlı 

sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk 

projelerinden biri olan “Cam Yeniden Cam” ile 

6 yılda toplam 250 bin ilköğretim öğrencisine 

geri dönüşüm konusunda eğitimler verildi, 

19 bin 400 adet kumbara hibe edildi ve 

840 bin ton cam ambalaj atığının geri 

dönüşümü sağlandı. Bununla birlikte, 

Raporlama döneminde gerçekleştirilen enerji 

verimliliği projeleri ile toplam 590 bin 700 

GJ enerji tasarrufu sağlandı ve 25 bin 800 

ton CO2 salımı engellendi. Faaliyetlerinde, 

kurumsal yönetim ilkelerine odaklanan 

Şişecam Topluluğu, yönetim uygulamaları ile 

2015 yılında 93,53 olan Kurumsal Yönetim 

Derecelendirme notunu ise 2016’da 94,41’e 

yükseltti. Konuşmasında sürdürülebilir 

uygulamaların önemine de dikkat çeken 

Prof. Dr. Kırman, Topluluğun sürdürülebilirlik 

yaklaşımını “Sürdürülebilir büyüme 

anlayışımızın temelinde, iş süreçlerimizi esnek 

ve çözüm odaklı bir yapıyla daha etkin bir 

şekilde yönetmek ve verimliliğimizi en üst 

seviyelerde korumak yer alıyor” sözleriyle 

ifade etti. 

GÖRME ENGELLİLER 

İÇİN HAZIRLANAN İLK 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

RAPORU

Görme engelli çalışanların rapora 

erişebilmesini sağlamak 

amacıyla sesli 

kitap olarak 

da hazırlanan 

rapor, Şişecam’ın 

kurumsal web 

sitesine Türkçe 

ve İngilizce dil 

seçenekleriyle 

eklendi. Bir ilke imza 

atan bu girişimle bütün 

çalışanlarda ‘görme 

engellilerin erişim 

haklarıyla ilgili’ 

farkındalık oluşturulması amaçlandı. Bu 

doğrultuda dağıtılan broşürlere braille 

alfabesi ile yazılmış bir bölüm eklenerek, 

rapora sesli kitap olarak erişilebilecek web 

sayfasının adresi verildi.

4. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU YAYINDA

İNSANA VE ÇEVREYE DUYARLILIK ANLAYIŞIYLA FAALİYETLERİNE DEVAM EDEN ŞİŞECAM 

TOPLULUĞU, BU YIL 4. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU’NU YAYINLADI. ŞEFFAFLIK VE HESAP 

VEREBİLİRLİK İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA DÜZENLENEN RAPOR, AYNI ZAMANDA GÖRME 

ENGELLİLER İÇİN HAZIRLANAN İLK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU OLDU. 

ŞİŞECAM TOPLULUĞU  
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Şişecam Topluluğu tarafından 

‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ bilincini 

artırmak amacıyla düzenlenen 

resim yarışması bu yıl beşinci kez 

düzenlendi. Topluluğun faaliyet 

gösterdiği 13 ülkedeki çalışanlarının 

çocuklarının toplamda 135 resimle 

katıldığı yarışmanın bu yılki teması 

“Sosyal Hayatta İş Sağlığı ve 

Güvenliği” olarak belirlendi. Şişecam 

Çayırova Sosyal Tesisleri’nde 

gerçekleştirilen ödül töreninde, 

yarışmaya katılan tüm çocukların 

resimlerinden oluşan bir sergiye 

de yer verildi. Kendi resimlerinden 

oluşan sergiyi gezme fırsatı bulan 

çocuklar ve aileleri eğlenceli 

etkinliklerle dolu bir gün geçirdiler. 

Ödül töreninin ardından Şişecam 

Tuzla Genel Merkezi’ne taşınan resim 

sergisi, Genel Merkez çalışanları 

tarafından büyük ilgi gördü.

“ŞİŞECAM’DA GÜVENLİK 

KÜLTÜRÜ ÇALIŞANLARIMIZIN 

AİLELERİNİ DE KAPSIYOR” 

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili ve Genel Müdürü 

Prof. Dr. Ahmet Kırman, ödül 

törenindeki konuşmasında 22 bine 

yakın kişiye istihdam sağlayan 

Şişecam Topluluğu’nun büyük 

bir aile olduğunu ifade ederek 

“Çalışanlarımız bize ailelerinin 

ve çocuklarının emanetidir. Bu 

bilinçle ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ 

kültürünün yayılması için yapılan 

çalışmaları sadece çalışanlarımızla 

sınırlı tutmuyor, ailelerini de 

kapsayacak şekilde geniş bir 

çerçevede planlıyor ve hayata 

geçiriyoruz. Sağlıklı ve güvenli bir 

çalışma ortamına sahip olmamız 

en önemli önceliğimizdir. Bu 

hedef doğrultusunda ‘İş Sağlığı ve 

Güvenliği’ kültürünü bir yaşam tarzı 

haline getirmek hepimizin birincil 

görevidir” dedi. 

ŞİŞECAM TOPLULUĞU’NUN FAALİYET GÖSTERDİĞİ 13 ÜLKEDEKİ 

ÇALIŞANLARIN ÇOCUKLARINA YÖNELİK DÜZENLENEN ‘İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ’ RESİM YARIŞMASINDA BU YIL 135 RESİM DEĞERLENDİRİLDİ. 

ÇOCUKLARINI ÖDÜLLENDİRDİ
ŞİŞECAM AİLESİ 



Ruscam Ufa Fabrikası 

çalışanlarımız Sergey 

Frolov ve Elena 

Frolova’nın 

8 yaşındaki ikizleri 

Nikita ve Vladislav 

Frolov, ilk kez 

katıldıkları yarışmanın 

birincisi oldular. İş 

güvenliği için baret ve 

eldiven kullanımının 

önemine dikkat çeken 

Nikita ve Vladislav, 

“Evde ailemizle kendi 

güvenliğimiz hakkında 

sık sık konuşurduk. 

Ama bu yarışma sayesinde iş yerlerindeki 

güvenlik konusunu da araştırdık. Ailelerimizden 

çalışırken güvenlik kurallarına uymalarını ve 

güvende olmalarını istiyoruz. Ödül almak çok 

güzel. Seneye yarışmaya yine katılacağız” 

dediler. 

BU YIL BEŞİNCİSİ DÜZENLENEN RESİM YARIŞMASINDA ÖDÜL 

KAZANAN ÇOCUKLARIMIZDAN, YARIŞMA VE İŞ GÜVENLİĞİ 

HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİ DİNLEDİK

ANLAMLI MESAJLAR  
ŞİŞECAM’IN MİNİK RESSAMLARINDAN 

Nikita ve 
Vladislav 
Frolov Trakya Yenişehir Fabrikası 

çalışanlarımızdan İlker Seryan’ın 6 

yaşındaki kızı Ecrin, yarışmada birinci 

oldu. “Yarışmaya katılacağım resmi 

yapmak için babamla sohbet ettik. 

Babam çalışırken kafasına baret 

gözüne gözlük takıyor. Onun hep 

kurallara uymasını istiyorum” diyen 

Ecrin, etkinlikte çok eğlendiğini ve 

seneye yarışmaya yine katılacağını 

söyledi. 

Ecrin 
Seryan 

Paşabahçe Eskişehir 

Fabrikası çalışanlarımızdan 

Selçuk Ulualan’ın 9 yaşındaki 

kızı Evra yarışmada ikinci 

oldu. Yarışmaya 15 gün 

hazırlandığını ve hazırlık 

sürecinde İSG’nin iş yerindeki 

önemi, karşılaşılabilen 

hatalar gibi konuları 

araştırdığını söyleyen Evra, 

“15 gün boyunca her gün 

bir resim yaptım. İkinci olup 

tablet kazandım. Hediyemi 

çok sevdim” dedi.

Şişecam Flat Glass İtaly Fabrikası 

çalışanımız Andrea Zerbin’ın 9 yaşındaki 

kızı Giada yarışmada ikinci oldu.

Evra 
Ulualan

Giada 
Zerbin

YURT DIŞI BİRİNCİLERİ
YURT İÇİ BİRİNCİSİ

YURT İÇİ İKİNCİSİ

YURT DIŞI İKİNCİSİ
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Soda Lukavac Fabrikası 

çalışanlarımızdan Edin Brkic’in 

kızı Belma Brkic ilk kez katıldığı 

yarışmada üçüncü oldu. “Resmi, bir 

polis memurunun karşıdan karşıya 

geçtiğimizde bize yardım etmesinden 

etkilenerek çizdim. Babamla iş yerinde 

aldıkları ISG önlemlerini de konuştuk. 

Biz kurallara uyuyoruz. Büyükler de 

kurallara uymalılar” dedi.

Belma 
Brkic

Cam Elyaf Fabrikası çalışanlarımızdan 

Levent Kamacı’nın kızı Eslem Kamacı 

ilk kez katıldığı yarışmada üçüncü 

oldu. İSG konusuna annesiyle 

birlikte çalıştığını söyleyen Eslem, 

“Bu konuyla ilgili haberler de 

izledim. Resmimi de haberlerden 

öğrendiklerimi düşünerek yaptım” 

dedi. Babasının iş güvenliği için baret 

takıp eldiven kullandığını belirten 

ve “Onu her gün dikkatli çalışması 

için uyarıyorum” diyen Eslem’i ödül 

töreninde en mutlu eden şeyler ise 

hediyeler ve cam üfleme etkinliği 

olmuş. 

Eslem 
Kamacı Ruscam Gorokhovets Fabrikası 

çalışanımız Alexey Ermilov’un 9 

yaşındaki oğlu Danila Ermilov, 

yarışmanın haberini aldığı 

an, resim için çalışmalara 

başladığını söyleyerek “Bu 

konuyu araştırdığımda, çalışırken 

bir şeyden şüphe duyuluyorsa, 

hemen o anda kontrol edilmesi 

gerektiğini anladım. Babamı da 

işe giderken uyarıyorum. Seneye 

yarışmaya yine katılacağım” dedi. 

Yarışmada dördüncü olan Danila, 

aynı zamanda çok başarılı bir 

öğrenci. 

Danila 
Ermilov

YURT DIŞI ÜÇÜNCÜSÜ

YURT DIŞI DÖRDÜNCÜSÜ

YURT İÇİ ÜÇÜNCÜSÜ



Furkan 
İpekalan

Cam Elyaf Fabrikası 

çalışanımız Muhammet Ali 

Gümüş’ün 6 yaşındaki kızı 

Zümra, yarışmada beşinci 

oldu. Yarışmada yer aldığı 

için mutlu olduğunu ifade 

eden Zümra, “Scooter 

kazandım ve ödülümü çok 

sevdim” dedi.

Zümra 
Gümüş

Anadolu Cam Mersin 

Fabrikası çalışanlarımızdan 

Mehmet Emin İpekalan’ın 

9 yaşındaki oğlu Furkan, 

bu yıl üçüncü kez katıldığı 

yarışmada dördüncü oldu. 

Önceki yarışmada ikincilik 

kazanan Furkan, bu yıl 

kendisine ikinci ödülünü 

getiren resmini yaparken 

iş sağlığı ve güvenliği 

konusunda internet 

üzerinden araştırma 

yaptığını belirterek, 

“Büyüyünce ressam olmak 

istiyorum” dedi. 

Paşabahçe Bulgaria EAD 

Fabrikası çalışanlarımızdan 

Ventsislav Pençev’in 8 yaşındaki 

kızı Denitsa Rosenova, bu yıl 

ikinci kez katıldığı yarışmada 

beşinci oldu. Büyüklere “Dikkatli 

ve güvenli çalışın” mesajı veren 

Denitsa, “Ödül aldığım için 

mutluyum. Burada çok iyi vakit 

geçirdim” dedi. 

Denitsa 
Rosenova

YURT İÇİ DÖRDÜNCÜSÜ

YURT İÇİ BEŞİNCİSİ

YURT DIŞI BEŞİNCİSİ



FACEBOOK
FACEBOOK ÜYELERİNİN SAYISI HAZİRAN AYINDA 2 MİLYARI GEÇTİ. MARK 

ZUCKERBERG, HABERİ KENDİ HESABINDAN “BU YOLCULUKTA SİZLERLE 

BİRLİKTE OLMAK BİR ONURDUR” MESAJIYLA PAYLAŞTI. 

TÜRKİYE, GOOGLE’DAN SONRA EN ÇOK YOUTUBE’A SORUYOR. 

D İ J İ T A L  Y A Ş A M22.23          

KULLANICILARININ SAYISI 2 MİLYARI AŞTI  

EN BÜYÜK İKİNCİ ARAMA MOTORU: 

Mayıs ayı 

raporunda toplam 

1,94 milyar aylık 

aktif kullanıcısı olduğunu 

açıklayan Facebook, bu 

rakamın Haziran’da 2 

milyara yükseldiğini açıkladı. 

Facebook kurucusu Mark 

Zuckerberg, haberi kendi 

Facebook hesabından 

bir teşekkür mesajıyla 

duyurdu. Diğer ürünlerinde 

de benzer bir popülerlik 

yakalayan şirketin 

mesajlaşma uygulamaları 

Messenger ve WhatsApp 

ayda yaklaşık 1,2 milyar 

Instagram ise 700 milyonun 

üzerinde kişi tarafından 

kullanılıyor. Karşılaştırma 

yapmak gerekirse Twitter 

uygulamasının aylık aktif 

kullanıcı sayısı sadece 328 

milyon. 

KUTLAMALAR 

YAPILACAK

Facebook Ürün Müdürü 

Guillermo Spiller, basın 

açıklamasında; “Her 

gün 175 milyondan fazla 

kişi Facebook’taki Love 

(Muhteşem) reaksiyonunu 

paylaşıyor; 800 milyonun 

üzerinde kullanıcı ise bir 

şeyleri beğeniyor. Her 

ay 1 milyardan fazla kişi 

grupları kullanıyor. Facebook 

ulaştığı son kilometre taşı 

için bu kullanıcılara kendi 

dilinde teşekkür etmeyi 

planlıyor” ifadelerine yer 

verdi. Önümüzdeki günlerde 

Facebook’un “yenilenmiş 

misyon bildirimi” ile birlikte 

kullanıcılara kendileri 

için hazırlanmış videolar 

gösterilecek. Zuckerberg 

de “Dünyayı birbirine 

bağlama konusunda ilerleme 

kaydediyoruz. Haydi, şimdi 

hep birlikte dünyayı bir 

araya getirelim” dedi.

Kaynak: The Verge 

YouTube, Türkiye’deki gücünü artırıyor. 

Türkiye’deki veriler, YouTube üzerinden 

video izlenme sayısının son bir yılda yüzde 

70 artarak, aylık 6 milyar izlenme sayısına 

yükseldiğini gösteriyor. Dünya genelinde 

bir milyardan fazla, Türkiye’de ise aylık 25 

milyon tekil ziyaretçisi bulunan kanalla ilgili 

ilginç bir veri de Türkiye’nin Google’dan 

sonra en çok kullandığı arama motorunun 

YouTube olduğuna işaret ediyor. Mobil 

cihazların çoğalması, internet bağlantı 

hızlarının artması ve görüntü sıkıştırma 

teknolojilerinin gelişmesi, video platformlarını 

tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 

yaygınlaştırdı. Geleneksel TV’lerin ruhsat, 

lisans, altyapı zorunlulukları bir yana, ağır 

bir hukuki sorumluluk altında da olması, 

profesyonel içeriklerin video platformlarına 

taşınmasına yol açıyor. Son dönemlerde 

yerli yapım bazı dizilerin online video 

platformlarında yayınlanması da bunun en 

açık göstergelerinden biri. Video platformları, 

bir reklam mecrası olarak da video içeriklere 

her tür reklam ve ürün yerleştirmeye olanak 

sağlayabiliyor. 

YOUTUBER: Burada, kendi ürettiği içerikleri 

YouTube’a yükleyerek kendi abonelerini 

ve izleyicilerini toplayan, hatta bundan 

çok ciddi gelirler elde eden kullanıcı kitlesi 

YouTuber’lardan da bahsetmekte fayda var. 

Haritada yerini bilmediğimiz yerlerde gezen, 

ismi duyulmamış bir yiyeceği tadıp anlatan, 

tehlikeli aksiyonları deneyen, gitmeyi çok 

istediğimiz bir müzik festivalinden görüntüleri 

paylaşan, satın almak istediğimiz bir ürün için 

kullanım deneyimini sunanlara kadar hemen her 

konuda içerik üreten YouTuber’lar var. Onları 

izlememizin en büyük sebebi ise bize sundukları 

deneyimler. 

TÜRKİYE’DE YOUTUBE NASIL 

KULANILIYOR?

• Kullanıcıların yüzde 90’ı ayda en az 1 kere 

YouTube’a giriyor.

• Kullanıcıların yüzde 67’si her gün YouTube’u 

ziyaret ediyor.

• Her gün YouTube’a girenlerin;

	 ■	Yüzde 36’sı günde 5’den fazla,

	 ■	Yüzde 22’si günde 4-5 kez,

	 ■	Yüzde 29’u günde 2-3 kez YouTube’u 

            ziyaret ediyor.



TWITTER KARAKTER LİMİTİNİ 

280’E YÜKSELTİYOR 

Twitter, 11 yıldır sürdürdüğü politikasından 

vazgeçerek 140 olan karakter limitini 2 

katına çıkarmaya hazırlanıyor. İlk etapta 

sınırlı sayıda kullanıcının yararlanabileceği bu 

değişimin ilham kaynağı ise Twitter’ı Çince, 

Japonca ve Korece kullananlar oldu. Tek 

bir karakter ile daha fazla anlam aktarmayı 

sağlayan bu dillerde karakter limiti 140 

olmaya devam edecek. İlk 280 karakterli 

tweet ise “Bu küçük bir değişim fakat bizim 

için büyük bir adım. Sınırın 140 olması, SMS 

karakter limiti olan 160’a dayanarak alınmış 

ortak bir karardı. İnsanların tweet atma 

konusunda yaşadıkları gerçek bir sorunu 

çözme konusundaki düşünceliliğinden ötürü 

ekiple gurur duyuyorum. Aynı zamanda hızlı, 

kısa ve öz oluşumu da koruyarak” mesajıyla 

Twitter kurucularından Jack Dorsey tarafından 

paylaşıldı. Kaynak: Twitter

INSTAGRAM’A ANKET 

ÖZELLİĞİ 

Yakın zamanda mevsimsel 

çıkartmalar üreterek gündeme 

gelen Instagram Hikayeler şimdi de anket 

özelliğine sahip yepyeni bir çıkartma ile 

karşımızda. Kullanıcıların veya markaların 

‘Hikayeler’ üzerinden soru sorabileceği, 

arkadaş veya takipçilerinin bu soru 

üzerinde oy kullanabileceği interaktif bir 

anket çıkartması yayınlayan Instagram, 

uygulama içindeki etkileşimi ciddi şekilde 

artırmayı hedefliyor. Bu yeni çıkartma 

sayesinde kullanıcılar ilk defa direkt 

mesajlaşma dışında Instagram Hikayeler 

üzerinden başkalarıyla temasa geçebilme 

imkanına sahip oluyor.  Kaynak: Instagram

SOSYAL MEDYADA
GÜNCELLEMELER ART ARDA

280

Hazırlayan: Kurumsal İletişim Direktörlüğü

Teknoloji analiz firması CB 

Insights, geçtiğimiz günlerde 

Facebook’un Birleşik Devletler 

Patent ve Marka Bürosu 

tarafından yayınlanmış üç farklı 

patentini ortaya çıkardı. Bu 

patentler kullanıcıların anlık 

duygularını toplamak adına 

geliştirilen teknolojileri içeriyor. 

YÜZ OKUMA TEKNOLOJİSİ

Sıralananlar arasında belki 

de en tedirgin edici olan bu 

teknolojide, iddialara göre 

Facebook içeriklerini tüketen 

bir kullanıcının görüntüsü 

eş zamanlı olarak telefon ön 

kamerası ya da webcam ile 

alınacak. Facebook, aldığı 

görüntülerdeki ifadeleri veri 

tabanındaki diğer duygularla 

karşılaştırıp eşleştirdikten sonra 

kullanıcıya, içinde bulunduğu ruh 

haline göre içerikler sunacak. 

Örneğin, kedi videoları izlerken 

yüzünüz gülüyorsa sistem, haber 

akışınıza daha fazla kedi videosu 

ekleyecek. Böylece zamanın 

nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

YENİ NESİL EMOJİLER

Bir diğer teknoloji ise size 

kendi yüz ifadenizi kullanarak 

yeni nesil emojiler oluşturma 

fırsatı veriyor. Burada, kamera 

kullanıcının görüntüsünü alıyor 

ve onu paylaşabileceği bir 

emoji haline getiriyor. Emojiyi 

değiştiren faktörler olan jest ve 

mimikler kullanıcının duygusunu 

ortaya koyduğu için bu, 

kullanıcıların ruh hallerinin anlık 

olarak okunabileceği anlamına 

geliyor.

MESAJLARINIZ DA 

DUYGULARI ELE VERİYOR

Son patentte ise bu kez 

Facebook, kullanıcılarının 

yazışma kalıplarını inceleyip 

duygularını tahmin etmeye 

çalışıyor ve yazışmadaki ruh 

haline göre özellikler sunuyor. 

Bu teknolojilerin, şu anda 

uygulamada olup olmadığı 

bilinmiyor; belki de hiç 

kullanılmayacak. Ancak 

buradan Facebook’un bizim 

duygularımızla ne kadar 

ilgilendiğini anlıyoruz. 

Gelecekte belli ki sadece 

internetteki tercihlerimize 

dayalı içerik tüketmekten 

ziyade hissettiklerimize göre 

gördüğümüz içerikleri de 

tüketeceğiz. Bu durumun, 

kişisel bilgilerimizin güvenliği, 

paylaşmak istemediğimiz 

verilerin paylaşımda olması 

tartışmalarını gündeme taşıması 

ise kaçınılmaz görünüyor.

Kaynak: Sosyalmedya.co

FACEBOOK DUYGULARIMIZIN PEŞİNDE  

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI, BİRBİRLERİ ARDINA YAPTIKLARI YENİLİKLERLE 

DİJİTAL İLETİŞİMİ DAHA KOLAY VE HIZLI HALE GETİRİYOR. 

FACEBOOK, SANAL ORTAMLARDA VERDİĞİMİZ TEPKİLERİ 

TAHMİN ETMEK ve İLETİŞİM TERCİHLERİMİZİ ANLAMAK İSTİYOR.

LiNKEDIN 

SNAPCHAT 

FİLTRELERİ İLE 

YENİLENDİ 

Instagram, 

Facebook ve 

WhatsApp’a 

uyarlanarak 

ilginç bir 

noktaya taşınan 

Snapchat’in 

‘filtre’ ve 

‘hikaye’ özelliği 

profesyonel 

sosyal ağ 

uygulaması 

LinkedIn’e de geliyor. Filtreler genel 

olarak, konferanslar ve iş toplantıları gibi 

profesyonel etkinlikleri duyurmak için 

kullanılacak. Oluşturulan etkinliğin adı, 

yeri ve tarihi gibi bilgileri içerecek filtreler, 

konuşmacıların profil fotoğrafını da 

barındıracak. Kaynak: Linkedin
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Endüstri 4.0 yazı dizimiz ‘Büyük 

Veri’ ile devam ediyor. 4. Sanayi 

Devrimi’nin 9 büyük bileşeni olan 

“Nesnelerin İnterneti, Büyük 

Veri, Bulut Bilişim, Simülasyon 

/ Dijital İkizler, Sistem ve Süreç 

Entegrasyonu, Katma Değerli 

Üretim, Artırılmış Gerçeklik, Akıllı 

Robotlar ve Siber Güvenlik” 

konularının ele alındığı yazı 

dizimiz ile geçtiğimiz sayıda, 

Endüstri 4.0’ın ilk basamağı olan 

Nesnelerin İnterneti incelenmişti.

BÜYÜK VERİ 
VE KURUMSAL VERİ STRATEJİSİ

BÜYÜK VERİ NEDİR?

Büyük veri, farklı kaynaklardan 

toplanan tüm verilerin anlamlı ve 

işlenebilir hale dönüştürülmesi 

olarak tanımlanabilir. Bu, hem 

mevcut verinin durumunu ve 

hacmini hem de birtakım farklı 

süreçlerden toplanan veriyi ifade 

ediyor. 

VERİ NASIL ÜRETİLİYOR?

Forbes dergisinin 2015 

sonunda yayınladığı büyük veri 

istatistiklerinde, son 2 yılda 

üretilen verinin insanlık tarihi 

boyunca üretilen veri miktarından 

çok daha yüksek olması dikkati 

çekiyor.  Bu denli yüksek verinin 

bilgi kaynaklarını ise gerçek 

zamanlı işlem çıktıları, işlem 

logları, dokümanlar, resimler, 

videolar, yapay zeka etkileşimi, 

nesnelerin interneti sensörleri, 

RFID çıktıları ve makinelerin 

iletişimi (IoT ve M2M) ile toplanıp 

işlenen veriler oluşturuyor. 

Verinin üretilmesine katkı 

sağlayacak başlıca sektörler 

arasında da üretim, finans, satış, 

pazarlama, lojistik, e-ticaret, 

sosyal medya, telekomünikasyon, 

enerji, sağlık hizmetleri ve 

devlet sistemleri yer alıyor. Bu 

kapsamda bazı ilginç rakamlara 

bakmak gerekirse;  

■	Fortune dergisinde yayınlanan 

‘İlk Bin Şirket’ sıralamasına göre, 

veri erişimini yüzde 10 artıran 

şirketler, 65 milyon doların 

Veri Kalitesi

Bilgi Stratejisi 

Ana Veri Yönetimi 

Bilgi Yönetimi

Veri Bilimi 

İş Analitikleri

Bilgi Mimarisi

Bilgi İdaresi

Algoritma Yönetimi

Bilginin Gelire Dönüştürülmesi

Kayıt Yönetimi

Genel Merkez Kadrosu

GÜNÜMÜZDE ŞİRKETLERİN BAŞARISINDAKİ EN BELİRLEYİCİ ETKEN, SAHİP OLDUKLARI 

VERİYİ HAREKETE GEÇİREREK BİR BİLGİYE DÖNÜŞTÜRME BECERİSİDİR. KURUMLARDA 

BÜYÜK VERİ YOL HARİTASININ OLUŞTURULMASI VE BU HARİTANIN BELİRLENEN BİR 

STRATEJİ İLE YÖNETİLMESİ HALİNDE VERİ, EKONOMİK DEĞER OLUŞTURAN ANLAMLI 

BİLGİYE DÖNÜŞÜR VE YENİ FIRSATLARIN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLAR.



Hazırlayan: Bilgi Teknolojileri Başkanlığı 

üzerinde kar şansı yakalıyor.  

■	Şu an elde olan tüm verilerin en 

fazla yüzde 0.5’i analiz edilebilmiş 

durumda. Bu da yüzde 99.5’lik bir 

potansiyel analiz fırsatı olduğunu 

gösteriyor.

MEVCUT VERİ VE 

ÜRETİLECEK VERİ

Veri, aslında yeni bir konu 

değil, son 40 yıldır biliniyor 

ve takip ediliyor. Ancak belirli 

boyutta üretilecek verinin 

kalite, format ve veri deseni 

yönlerinden işlenerek anlamlı 

bir şekilde değerlendirilmesine 

imkân sağlayan ‘Büyük Veri’ 

platformları ve araçları, bu 

konuyu global çapta öncelikli 

gündem maddeleri arasına 

taşıyor. Veri alanında gerçekleşen 

en büyük değişikliklerden biri, 

şimdilerde çok daha fazla veriyi 

kolaylıkla topluyor, saklıyor 

ve işliyor olabilmemiz. Mevcut 

verinin yanı sıra her yerde 

bulunan sensörler de yeni veriler 

topluyor, kaydediyor ve biz de 

bu verilerden yeni anlamlar 

çıkarabiliyoruz. Zamanımızın 

önemli bir bölümünü geçirdiğimiz 

internet ortamında sürekli yeni 

veriler üretiyoruz. Kurumsal 

dünyada ise endüstriyel 

şirketlerin (enerji santralleri, 

fabrikalar, ulaşım araçları gibi) 

ürettiği veriler, önemli bilgiler 

içeriyor. Artık bu verileri analiz 

edecek, kategorilere ayıracak, 

basitleştirecek algoritmalara 

ihtiyaç duyuyoruz.

HER VERİ, BÜYÜK VERİ Mİ?

Elbette hayır! Veri setlerinin 

geleneksel veri tabanı yönetim 

araçları ve veri işleme 

uygulamalarıyla işlenmesi 

çok kolay değildir. Çünkü bu, 

büyük verinin toplanması, 

ayrıştırılması, depolanması, 

taranması, paylaşılması, transfer 

edilmesi, analiz edilmesi ve 

görselleştirilmesi gibi bir takım 

zorlukları barındırıyor. Kaydedilen 

verilerin büyük veri olarak 

adlandırılması için birtakım 

kriterleri sağlaması gerekir;

1. Veri miktarı (volume) çok 

büyük olmalıdır. Boeing 737 uçak 

motorlarından her biri her saatte 

20 terabayt veri üretir. 

2. Veri Hızı (Velocity) çok süratli 

olmalıdır. Şu anki veri üretim 

hızına bakacak olursak, bir dakika 

içerisinde 200 milyon üzerinde 

e-mail, 4 milyon üzerinde 

Facebook ve 1 milyon üzerinde 

Instagram beğeni işlemleri 

yapıldığını görüyoruz.

3. Veri Çeşitliliği (Variety) 

olmalıdır. Klasik veri tabanı 

sistemleri küçük boyutta 

düzenli yapıdaki veriler için 

tasarlanmıştır. Oysa gerçek yani 

yapılandırılmamış hayatta resim, 

ses, konum, log, mekan verileri 

sıkça karşımıza çıkar.

4. Veri Düzensizliği 

(Veracity) engellenmelidir. 

Veriler içerisindeki anlamsız 

kayıtlar analizlerin sonuçlarını 

etkilediğinden bu kayıtların 

karmaşadan temizlenmesi 

gerekir. Mesela akan trafikte 

araba hızlarını alırken, bir 

arabanın ortalama hızı eksi 

değerde gelebilir. Buradan, 

örneğin o aracın sensörünün 

bozuk olduğu tahmin edilebilir. 

5. Veri Değeri (Value) 

kullanılmalıdır. Verinin 

değerli olması için faydaya 

dönüştürülmesi gerekir. Örneğin 

Amazon firması, tavsiye sistemi 

ile satış oranlarını %29 artırmayı 

başardı. Toplanan veriler karlılık, 

müşteri memnuniyeti ve kalitenin 

artırılması açısından önemlidir. 

VERİ MAHREMİYETİ

Büyük verilerin depolanması 

ve işlenmesinin beraberinde 

getirdiği en önemli sorun bireysel 

mahremiyetin korunması olarak 

beliriyor. Şirketlerde ‘Veri 

Sahipliğinin’ sağlanması oldukça 

kritik bir önem taşıyor. Yanı 

sıra, Türkiye’de de gündemde 

olan Kişisel Verilerin Korunması 

kanunu kapsamında bu yöndeki 

çalışmalar sürüyor ve konu bir 

uzmanlık dalı haline geliyor.

VERİ ANALİZİ

Büyük verinin güçlü analizlerle 

birleştirilmesinin sağlayacağı 

modellemelere birkaç örnek 

vermek gerekirse;  

■	gerçek zamanlı hata ve 

sorunların temel nedenlerinin 

belirlenmesi,

■	müşterilerin analizleri ve satın 

alma alışkanlıklarının incelenmesi,

■	risk analizleri ve finansal 

tabloların okunması,

■	 işleyişi etkilemeden önce yanlış 

davranışların tespit edilmesi ile

■	 lokasyon bazlı satış ve 

pazarlamayı sayabiliriz. 

VERİ YÖNETİMİ STRATEJİSİNİN 

OLUŞTURULMASI

Stratejik açıdan kurumlarda Büyük 

Veri yol haritasının oluşturulması 

ve belirlenen bir strateji ile 

yönetilmesi halinde veri, ekonomik 

değer oluşturan anlamlı bilgiye 

dönüşür ve yeni fırsatların ortaya 

çıkmasını sağlar.

İnsan Kaynakları ve yetenek 

yönetimi açısından, veriye ilişkin 

yeni uzmanlıkların kuruma 

kazandırılması ve barındırılması 

son derece önemlidir. Veri 

madencisi, veri analisti, veri 

bilimcisi, veri modelleyicisi gibi 

mesleklerin yanı sıra şirketler 

içinde dönüşümü başlatacak 

eğitim programları, üniversite iş 

birlikleri ve yüksek lisans bölümleri 

de günümüzde ön plana çıkmaya 

başladı. 

Organizasyonel açıdan stratejinin 

C seviyesinde, Chief Data Office-

CDO olarak desteklendiği 

görülüyor. Araştırma şirketi 

Gartner’ın raporunda CDO 

görevleri arasında veri kalitesi, 

veri stratejisi, ana verinin yönetimi 

gibi konular yer alıyor. 

Akıllı veri sistemlerinin ayırıcı 

özelliği veri ile eylemin 

birlikteliğidir. Sensörler ve akıllı 

cihazlardan elde edilen bilgi 

yüksek hızlı ağlarda yayılır ve 

karmaşık büyük veri yazılımları 

tarafından işlenir. Böylece, veri 

harekete geçirici bir bilgiye 

dönüştürülür. İşte bu veriyi 

harekete geçirerek bir bilgiye 

dönüştürmeyi başaran şirketler 

ön plana çıkacak. Her kurumsal 

işletmenin ilgili veriyi toplaması, 

kullanması ve koruması için bir yol 

haritası ve stratejisi oluşturması 

kaçınılmaz görünüyor.

KAYNAKLAR:

http://www.endustri40.com 

www.buyukveri.co 

https://www.dunya.com 

http://www.huawei.com/

https://www.gelecekhane.com/
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Veri Kalitesi

Bilgi Stratejisi 

Ana Veri Yönetimi 

Bilgi Yönetimi

Veri Bilimi 

İş Analitikleri

Bilgi Mimarisi

Bilgi İdaresi

Algoritma Yönetimi

Bilginin Gelire Dönüştürülmesi

Kayıt Yönetimi

Genel Merkez Kadrosu

%79 

%72

%72

%66

%66

%65

%51

%47

%41

%35

%25

%24
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KADINLARIN 

GÜÇLENDİRİLMESİNİ 

KURUMSAL 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN 

MERKEZİNE YERLEŞTİRMEK

Birleşmiş Milletler 2012 

Sürdürülebilir Gelişim 

Konferansı’nda (Rio+20) çevresel, 

sosyal ve ekonomik alanlarda 

sürdürülebilirliği iyileştirmek adına 

küresel çapta bir politik fikir birliği 

oluşturulması amaçlandı. Haziran 

2012’de Rio’da gerçekleştirilen 

konferans, bu doğrultuda iki temel 

konu üzerine odaklanıyordu: 

yeşil bir ekonomi inşa etmek ve 

sürdürülebilir kalkınma için etkin 

bir kurumsal çerçeve oluşturmak. 

Bu hedeflere ulaşmada özel 

sektörün kritik bir rolü bulunuyor.  

Ekonomik, sosyal ve çevresel 

alanlarda uzun vadeli değerlerin 

elde edilmesi olarak tanımlanan 

‘kurumsal sürdürülebilirlik’ iş 

dünyası tarafından sürdürülebilir 

kalkınmaya sunulabilecek tek ve en 

önemli katkıdır. Bu katkı, yalnızca 

uygulama ortamları ve yöntemleri 

sağlayan doğru teşviklerle gerçek 

potansiyeline ve uzun vadeli bir 

etkiye kavuşabilir.

Cinsiyet eşitliğini sağlamaya 

ve kadınların güçlendirilmesine 

yönelik çabalar, kurumsal 

sürdürülebilirlik çabalarının 

merkezine yerleştirilmelidir. 

Kadınların desteklenmesinin güçlü 

ekonomik getiriyle sonuçlandığı 

ve kalkınma hedefleri de dahil 

olmak üzere çok geniş çeşitlilikteki 

hedeflere ulaşma yolunda belki de 

en kritik husus olduğu artık yaygın 

şekilde kabul görüyor. 

KÖPRÜLER KURMAK:
KADINLAR, KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİNİN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKELERİN EKONOMİLERİ GENELLİKLE DAHA 

REKABETÇİDİR VE DAHA ÇABUK BÜYÜR. BUNUN AKSİ OLAN ÜLKELERDE İSE KALKINMA 

TAM ANLAMIYLA SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMAZ. İŞ DÜNYASINDA KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ, 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇABALARININ HEDEFLENEN NOKTALARA ULAŞMASI VE 

İSTENEN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ETKİSİNİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN BÜYÜK BİR ÖNEM TAŞIYOR. 

Cinsiyet eşitliğinin yüksek olduğu 

ülkelerin ekonomileri genellikle 

daha rekabetçidir ve daha çabuk 

büyür. Kadınların güçlendirilmesi 

ülke ve toplumlar genelinde de bir 

yatırımdır. Bunun aksine, kadınların 

ekonomik ve politik hayata 

katılamadığı ülkelerde kalkınma 

tam anlamıyla sürdürülebilir 

olmaz. Aynı durum, bu konudaki 

kurumsal çabalar da dahil olmak 

üzere sürdürülebilir kalkınmayı 

teşvik etmeyi amaçlayan tüm 

çabalar için geçerlidir. Kadınların 

katılımı, bu gibi çabaların 

hedeflenen noktalara ulaşması ve 

istenen sürdürülebilirlik etkisinin 

tam olarak gerçekleştirilmesi adına 

büyük bir önem taşıyor.

Diğer tüm etkenlerle birlikte işin 

kendisinin de iş yerinde, piyasada 

ve toplumdaki cinsiyet eşitliğinin 

geliştirilmesi konusunda önemli 

bir rolü var. BM Kadınlarının ve 

BM Küresel İşbirliği Sözleşmesi’nin 

ortak bir girişimi olan Kadınların 

Güçlendirilmesi İlkeleri (WEP’ler), 

dünyanın dört bir yanındaki iyi 

ticari uygulamaları temel alarak 

somut adımlar sunan yedi ilkeden 

oluşuyor. Bu ilkeler, sürdürülebilir 

iş ve sürdürülebilir kalkınmaya 

katkıda bulunmak için işin cinsiyet 

eşitliğine sağlayabileceği ve 

sağlaması gerekli katkının açık, 

tutarlı ve ulaşılabilir bir vizyonunu 

sunuyor.

DAHA FAZLA ETKİ İÇİN 

ENTEGRASYONU EN ÜST 

DÜZEYE ÇIKARMAK

Çoğu işletmede, cinsiyet eşitliğini 

teşvik etmek için bir takım 

önlemler alınıyor; ancak bu 

çabaların ölçeklendirilmeleri, daha 

sistematik ve stratejik olmaları 

gerekir. Çoğu zaman, bu tür 

çabalar bir organizasyon içinde 

belirli departmanlarda toplanabilir, 

örneğin İnsan Kaynakları veya 

Satın Alma departmanları ile 

sınırlı olabilir ya da kuruluşun 

temel faaliyetlerine veya daha 

geniş kurumsal sürdürülebilirlik 

hedeflerine bağlı olmadan 

kurumsal bir vakıf tarafından 

yürütülen bir girişimin bir parçası 

olabilirler. Aynı durum, farklı 

insanların birbirlerinden izole 

bir şekilde çalıştıkları küçük 

işletmelerde bile görülebilir. 

İşin kendisi, toplumsal cinsiyet 

eşitliği ve kadınların güçlenmesini 

sağlayan tüm katkılara dair iyi 

bir genel değerlendirmeye sahip 

olmayabilir hatta kendi işinin 

kuvvetli yönleri ve hayırseverlik 

katkıları konusunda kadınlara ve 

sürdürülebilir kalkınmaya fayda 

sağlayacak önemli fırsatları 

kaçırıyor olabilir. 

Harcamalarının minimum 

bir bölümünü kadınlara ait 

işletmelere ayıran tedarik 



politikaları, işletmelerin 

kadınların güçlendirilmesi için 

daha sistematik bir yaklaşımda 

bulunmaları konusuna verilebilecek 

somut bir örnektir. İşletmeler 

ve paydaşları giderek artan bir 

şekilde sürdürülebilir değer 

zinciri yönetimini vurguluyor 

ve diğer yaklaşımların yanı 

sıra önemli kaynaklara ilişkin 

kapasite geliştirme ve izleme 

çalışmalarına yatırım yapıyor. 

Yine de işletmelere, sürdürülebilir 

tedarik zinciri yönetimiyle ilgili 

sunulan kılavuzlarda, satın 

alma bağlamındaki çeşitliliğin 

değerine veya bunun nasıl 

başarılabileceğine değinilmiyor. 

Bu gibi bağlantıların yapılması, 

kurumsal sürdürülebilirlik 

çabalarını daha etkili hale getirme 

ve aynı eylemlerle karşılıklı 

olarak güçlendirici hedefler 

gerçekleştirme fırsatı sunar. 

Bu konudaki başka bir örnek 

ise kuruluşlarda, kadınlara ait 

işletmelerin ilgili sertifikaları 

almasına ve/veya küresel 

tedarik zincirlerine erişmeleri 

için yardımcı olma çabalarıdır. 

Söz konusu çabalar kadın 

işletme sahiplerinin kurumsal 

sürdürülebilirlik konusundaki bilgi 

ve kapasitelerinin de gelişmesini 

sağlar. Bu işletmeler, dünyanın 

dört bir yanında sayıları her 

geçen gün artan ve değer zinciri 

yönetimini geliştirmeyi kendine 

görev edinmiş şirketlerle sözleşme 

yapabilmek için daha çeşitli ve 

daha geniş bir yelpazede fırsatlar 

yaratılmasına yardımcı olabilir.

PricewaterhouseCoopers 

(PwC), kadınlar ve sürdürülebilir 

kalkınma arasındaki bağlantıyı 

kabul ederek, 2008 senesinde 

“Bağlantılı Bir Dünyada Başarı 

Nedir? Dünyayı Güçlendirmek için 

Kadını Güçlendirmek” başlıklı bir 

rapor yayınladı. Belgede, kadınların 

güçlendirilmesi ve sürdürülebilir 

kalkınma arasındaki yakın 

bağ vurgulanarak “kadınların, 

doğal kaynakların ve çevrenin 

temsilcisi, dünyanın sürdürülebilir 

kalkınmasını sağlayacak sosyo-

ekonomik ilerlemenin yardımcısı 

olarak güçlendirilmesi gerektiği” 

ortaya konuldu. Bu rapor, özel 

sektörün önemli bir unsur olduğu 

Hazırlayan: Sürdürülebilirlik Direktörlüğü

erkek eşitliği konusunda bazı 

alanlarda kaydedilen ilerlemeye 

rağmen kadınların meslek, piyasa, 

kredi ve mülke erişim de dâhil 

olmak üzere ekonomiye tam 

anlamıyla katılmalarının önünde 

hala pek çok engel bulunuyor. Bu 

engellerin kaldırılmasına yardımcı 

olmak, kadınların potansiyelini 

ortaya çıkarmalarına dolayısıyla 

toplumsal istikrar, ekonomik 

büyüme ve sürdürülebilir 

kalkınmaya katkı sağlayabilir.

Çok uluslu bir maden işletme 

şirketi olan Rio Tinto, 2009 

senesinde “Rio Tinto Cinsiyet 

Kılavuzu” ile şirketin toplumsal 

görevlerine ilişkin çalışmalara 

cinsiyetin de dâhil edilmesini 

öneren bir kılavuz yayınladı. Bu 

kılavuzda, maden işletmesi arazi 

kullanımının, orman yoğunluğu ve 

su kalitesi üzerindeki gerçek ve 

potansiyel etkileri kabul edilerek 

cinsiyet ve çevre arasındaki yakın 

bağlantıya dikkat çekildi. Kılavuzda 

Rio Tinto tarafından “çevresel 

bir olayın erkekler üzerindeki 

etkisinin kadınlar üzerindeki 

etkisinden ne kadar farklı olduğuna 

dikkat edilmesi gerektiği” belirtildi. 

Şirketin, operasyonlarda daha fazla 

entegrasyon ve katılım konusuna 

odaklanması, bir projede çevresel 

etkiler hakkında daha keskin bir 

farkındalık yarattı. İlk toplumsal 

paylaşım sürecinden sonra şirketin 

Toplumla İlişkiler Sorumlusu, 

çevresel konuların tartışıldığı bir 

kadınlar toplantısı düzenledi. Bu 

toplantıda özellikle köylü kadınlar, 

doğrudan süt ürünleri, süt üretimi 

ve geçim kaynakları gibi ana rolleri 

ile ilgili olan arazi rehabilitasyonu 

ve kalitesinin yanı sıra egzotik 

bitkilerin getirilmesi ile ortaya 

çıkan potansiyel riskler hakkındaki 

endişelerini de dile getirdi. Rio 

Tinto, fikir aşamasına kadınları 

da dâhil ederek alanın çevresel 

etkilerini daha iyi değerlendirip 

çevresel etkileri azaltma yoluna 

gitti. Rio Tinto, kadınların doğa ve 

mevsimsel dalgalanmaya yönelik 

kapsamlı bilgileri sayesinde alan 

haritalandırmasını daha doğru bir 

şekilde oluşturabildi.

BİZ NELER YAPABİLİRİZ?

Kurumsal girişimlerde ve 

taahhütlerde cinsiyetin göz ardı 

edilmesi yalnızca dezavantajı 

güçlendirme riskini taşımakla kalmaz 

aynı zamanda bu gibi girişimlerin 

ve taahhütlerin daha etkili hale 

getirilmesi adına önemli olan bazı 

fırsatların kaçırılmasına da yol açar. 

Hepimizin istediği sürdürülebilir 

geleceği gerçekleştirmek için 

gerekli olan güçlü değişim unsuru, 

kadınların tam desteği ve katılımları 

ile sağlanır. 

1. Cinsiyet eşitliği için üst 

düzey kurumsal liderlik 

kurmak.

2. İşyerinde kadın ve 

erkeklere adil davranmak 

- insan haklarına saygı 

duymak ve insan haklarını 

desteklemek ve ayrımcılık 

yapmamak.

3. Kadın ve erkek, tüm 

çalışanların sağlık, emniyet 

ve refahını sağlamak.

4. Kadınlar için eğitim, 

öğretim ve mesleki gelişimi 

teşvik etmek.

5. Girişimciliğin 

geliştirilmesini sağlamak ve 

kadınlara bu konuda destek 

vermek.

6. Toplumsal girişimler ve 

aktif destek ile cinsiyet 

eşitliğini teşvik etmek.

7. Cinsiyet eşitliğini 

sağlamak için ilerlemeyi 

ölçmek ve kamuya 

açıklamak.

KISACA KADINLARIN 
GÜÇLENDİRİLMESİ İLKELERİ

çözüm aşamasında çok paydaşlı bir 

bağlam aracılığıyla sürdürülebilirlik 

çabalarına ulaşılması gerektiğini 

kabul ederek sonlanıyor.

KURUMSAL-ÇEVRESEL 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

ÇABALARINA CİNSİYET 

ODAKLI BİR BAKIŞ 

UYGULAMAK

Rio+20 ile sürdürülebilir gelişim 

için kurumsal katkıya daha fazla 

önem verilmesi amaçlanırken 

işletmelere de bu alanda yeni 

taahhütlerde bulunmalarına 

yönelik çağrılar yapılıyor. 

Sürdürülebilirliğin güçlendirilme 

çabalarına cinsiyet odaklı bir 

bakış getirmek işletmeler için 

büyük bir fırsat sunar. Örneğin, 

yapılan çalışmalar genellikle 

kadınların sürdürülebilir çözümler 

konusundaki farkındalığının 

erkeklere kıyasla daha yüksek 

olduğunu gösterdiği halde 

dünya genelinde pek çok ülkede 

sürdürülebilir geleceğe öncülük 

edecek mesleklerde kadınlar 

yeteri kadar temsil edilmiyor. 

Örneğin inşaat, biyo yakıt, 

enerji ve ulaşım gibi alanlarda 

yeşil mesleklerin oluşturulması 

genellikle erkek egemenliğinde 

bulunuyor. İşletmeler, şirket 

destekli öğrenim ve eğitim 

almaları için kadınlara eşit 

imkânlar tanınmasını sağlamak, 

özellikle geleneksel iş alanları 

dışında bulunan yeşil mesleklerde 

çalışma imkanı sunmak ve 

kadınları bu mesleklere teşvik 

etmek için bazı adımlar atabilir. 

Benzer şekilde sürdürülebilirlik 

çabaları da ayrımcılık ve 

dezavantajı güçlendirmek yerine 

cinsiyet eşitliği ve eşit fırsatların 

geliştirilmesi için cinsiyet 

konusunda hassas olmalıdır. Kadın-

TOPLUMSAL 
CİNSİYET EŞİTLİĞİ
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GELECEĞİ



Türkiye düzcam pazarının lideri 

ve düzcam sektörünün öncü 

kuruluşlarından Şişecam Düzcam, 

mevcut üretim kapasitesi ile kendi 

alanında dünyanın 5. büyük firması 

konumunda ve Avrupa’nın zirvesinde 

yer alıyor.  Faaliyetlerini mimari camlar, 

otomotiv ve diğer ulaşım araçları 

camları, enerji camları ve beyaz eşya 

camları olmak üzere 4 ana iş kolunda 

sürdüren Şişecam Düzcam, liderlik 

yolculuğuna bundan tam 56 yıl önce 

başladı. 

ÇOK SAYIDA İLK, ŞİŞECAM 

DÜZCAM İMZASI TAŞIYOR

Düzcam üretiminin 1961 yılında 

Çayırova Fabrikası’nda ‘sheet 

teknolojisi’ ile başladığı Şişecam 

Düzcam’da, 1967 yılında ikinci düzcam 

fırını devreye alındı. 1981 yılında 

faaliyete başlayan yeni bir tesisle de 

Doğu Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu 

ve Kuzey Afrika ekseninde, modern 

‘float’ teknolojisiyle üretim yapan 

ilk kuruluş olan Şişecam Düzcam, o 

zamandan bu yana güçlü inovasyon 

çalışmalarıyla sektöründe ilklere imza 

atmaya devam ediyor. 

2000’li yılların ikinci yarısında, 

bölgesel liderlik vizyonu ve çok 

odaklı üretim anlayışı çerçevesinde 

faaliyetlerini ilk kez Türkiye sınırları 

dışına taşıyan Şişecam Düzcam, 

şu an 10 farklı ülkedeki 17 üretim 

tesisi, ortaklıkları ve genişleyen 

ürün yelpazesi ile hızlı ve istikrarlı 

büyümesini sürdürerek hem 

Türkiye’de hem de bölgesinde düzcam 

sektörünün gelişmesine öncülük 

etmeye devam ediyor.

 

İNOVASYON VE 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Topluluk bünyesindeki güçlü 

inovasyon kültürü ile katma değeri 

yüksek, çevreyle uyumlu, yenilikçi 

ürün ve prosesler geliştirmeye 

odaklanan Şişecam Düzcam, 

faaliyet gösterdiği alanlarda, 

düşük maliyet ve yüksek kaliteyi 

bir arada sağlayan çözümler 

sunuyor. Bununla birlikte 

enerjiyi verimli kullanmak ve 

sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak 

için de tüm süreçlerinde en gelişmiş 

teknolojilerden faydalanıyor. 

Dergimizin bu sayısında faaliyet 

gösterdiği tüm alanlarda nitelikli 

ürünler üretmeyi temel değerleri 

arasına koyan Şişecam Topluluğu 

şirketlerinden Şişecam Düzcam’ın

inovasyon ve ArTeGe

faaliyetlerine yer veriyoruz.

AVRUPA’NIN 1. VE DÜNYANIN 5. BÜYÜK DÜZCAM 

ÜRETİCİSİ OLAN ŞİŞECAM DÜZCAM, NİTELİKLİ 

ÜRÜN PORTFÖYÜ, ÜSTÜN PERFORMANSI 

ve YÜKSEK KAPASİTESİNİ İNOVASYONLA 

DESTEKLEYEREK LİDERLİĞİNİ GÜÇLENDİRİYOR.

ŞİŞECAM DÜZCAM

İNOVASYONLA 
TASARLAMAKGELECEĞİ



PRIVACY CAM

Otomotiv sektörüne yönelik 

Privacy cam ürün grubu, 

araçlarda ısı ve güneş kontrolünün 

sağlanmasıyla soğutma 

giderlerinin azaltılmasına katkıda 

bulunuyor. Harmandan renkli 

koyu füme ve yeşilimsi koyu füme 

olmak üzere 2 farklı renkte ve 

optik performansta tasarlanan 

bu ürünler Şişecam Otomotiv 

fabrikalarında temperlenerek 

araçların arka kapı, arka kapı 

kelebek ve arka camları olarak 

kullanılmaya başlandı.
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İNOVATİF VE ÇEVRE DOSTU 
ŞİŞECAM DÜZCAM SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARINA 

ÇÖZÜMLER SUNUYOR 

İnovatif 
Ürünler

Şişecam Topluluğu’nun köklü mirasını dinamik ArTeGe faaliyetleriyle harmanlayan 
Şişecam Düzcam, faaliyet gösterdiği tüm pazarlar ve ürün grupları için yenilikçi, 
çevreci ve müşteri ihtiyaçlarını karşılayan ürünler sağlıyor.

ŞİŞECAM DÜZCAM, FAALİYET GÖSTERDİĞİ ALANLAR 

İÇİN GÜÇLÜ PERFORMANS SUNAN YENİLİKÇİ ve 

ÇEVREYLE UYUMLU ÇÖZÜMLER GELİŞTİRİYOR.   

ATERMİK VE 

ATERMİK + ISITMALI CAM

Araçlarda enerji tasarrufuna 

yönelik geliştirilen atermik ön 

camlar; kaplamalı düzcamın 

lamine ön cam üretiminde 

kullanılmasıyla elde ediliyor. 

Ayrıca kaplamaya enerji 

verilerek atermik+ısıtmalı 

ön cam özelliği kazanması 

sağlanıyor.

ŞİŞECAM GÜNEŞ PANELİ 

CAMLARI ANTİ-REFLEKTİF 

DÜŞÜK DEMİRLİ TEMPERLİ 

BUZLU CAM

Güneş enerjisi sektörü 

ihtiyaçlarını eksiksiz olarak 

karşılamak için güneş pilleri ve 

termal kolektör sistemlerine 

yüksek geçirgenlik sunan 

Şişecam Güneş Paneli Camları 

Anti-Reflektif (yansıtmasız 

kaplamalı) Düşük Demirli 

Temperli Buzlu Cam ürünü 

geçirgenliği daha da artırıyor. KİR TUTMAYAN 

(OLEOFOBİK) CAMLAR

Beyaz Eşya fırın camları 

segmentinde kir tutmayan 

(oleofobik) camların kolay 

temizlenebilir olması sebebiyle 

sektörde yer bulması bekleniyor.  

ELEKTROKROMİK (RENK 

DEĞİŞTİREN) OTOMOTİV 

CAMLARI

Şişecam Otomotiv ve ABD’li 

Argil firmasının birlikte 

yürüttüğü çalışma ile geliştirilen 

renk değiştiren cam ürününde 

ışık geçirgenliği %10 ila 

%70 arasında değişebiliyor. 

Sürücünün isteğine göre rengi 

değişen cam sayesinde açık 

ve koyu renk arasında geçiş 

yaklaşık 60 sn alıyor.

GÜNEŞ 
ENERJİSİ
CAMLARI

OTOMOTİV 
CAMLARI

ARKA ISITMALI CAMLAR 

(KURŞUNSUZ LEHİM 

KULLANIMI)

2016 yılında Avrupa 

Komisyonu tarafından lehim 

operasyonlarında kurşun 

kullanımının yasaklanması 

doğrultusunda yürütülen 

kurşunsuz lehim çalışmalarıyla 

geliştirilen ürün, araçların arka 

ısıtmalı camlarında uygulanıyor.

BEYAZ 
EŞYA 

CAMLARI



ŞİŞECAM DÜZCAM

FLOTAL E

Geleneksel aynaya göre daha 

yüksek korozyon direncine 

sahip olan ekolojik ayna Flotal E, 

bakırsız ve kurşunsuz üretiminin 

yanı sıra üretim sürecinde daha 

az atık oluşturma özelliği ile 

çevre dostu bir ürün olarak fark 

yaratıyor. 

ŞİŞECAM ULTRA CLEAR 

DÜZCAM

Mimari kullanıma yönelik Ultra 

Clear düzcam, renksiz düzcama 

göre azaltılmış demir oranı ile 

daha yüksek ışık geçirgenliği 

ve berraklık sunuyor. Şeffaflığı 

sayesinde arkasında sergilenen 

objeleri gerçek renklerinde ve 

parlaklığında gösteren Ultra 

Clear düzcamın kompozisyonu, 

hem mimari cam pazarı hem 

de enerji camları sektörünün 

taleplerini karşılayacak şekilde 

geliştirildi. 

İSTANBUL’UN YENİ 

HAVALİMANI PROJESİ

Dünyanın mega projeleri 

arasında yer alan  İstanbul’un 

Yeni Havalimanında, 

ısı yalıtımı ve güneş 

kontrolü sağlayan Şişecam 

Temperlenebilir 

Solar Low-E Cam yüksek 

performansı nedeniyle 

tercih edildi. İstanbul’un 

Yeni Havalimanı projesinin 

cephelerinde kullanılacak 

üstün nitelikli yeni Şişecam 

Temperlenebilir Solar Low-E 

Cam ile oluşturulan Isıcam 

kombinasyonuyla %51 ışık 

geçirgenliği sağlanarak 

projede ihtiyaç duyulan 

optimum ışık geçirgenliği; 

düşük yansıtma özelliğiyle 

şeffaf tasarım imkanı 

yakalanıyor. Projede güneş 

kontrolüne en çok ihtiyaç 

duyulan geniş yüzeyli çatı 

ışıklıklarında tercih edilen 

Şişecam Temperlenebilir 

Solar Low-E Cam, çatıda güneş 

enerjisinin sadece %26’sının 

içeri girmesine izin vererek 

etkin güneş kontrolü ile yazın 

soğutma giderlerinden, kışın 

ise ısı kayıplarını sıradan çift 

cama göre %50 azaltarak 

ısıtma giderlerinden tasarruf 

sağlıyor.

MİMARİ 
CAMLAR

ŞİŞECAM TEMPERLENEBİLİR 

SOLAR LOW-E CAM 

Şişecam Düzcam’ın 2013 yılından 

itibaren mimari cam pazarına 

çeşitlendirerek sunduğu ısı 

yalıtımı ve güneş kontrolü 

sağlayan yüksek performanslı 

temperlenebilir kaplamalı camlar, 

yoğun ArTeGe çalışmalarının 

kazandırdığı yeni ürünler olarak 

öne çıkıyor. 
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İNOVASYON,
ŞİŞECAM DÜZCAM’DA BİR YAŞAM TARZI”  

DÜZCAM SEKTÖRÜNÜN ÖNDE GELEN KÜRESEL OYUNCULARINDAN 

ŞİŞECAM DÜZCAM, UZUN YILLARA DAYANAN TECRÜBESİ, TEKNİK 

UZMANLIĞI VE İNOVASYON YATIRIMLARI İLE TRENDLERİ BELİRLEMEYE 

DEVAM EDİYOR. ŞİŞECAM DÜZCAM’DA İNOVASYONUN TÜM SÜREÇLERE 

YAYILDIĞINI İFADE EDEN ŞİŞECAM DÜZCAM GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ 

SERKAN ŞAHİN, “TEMEL HEDEFİMİZ, GELECEKTE TÜKETİCİNİN YAŞAMINI 

DAHA KONFORLU KILACAK ÜRÜNLERİ SUNMAK” DİYOR. 

Şişecam Düzcam 
Geliştirme 
Direktörü 
Serkan Şahin



Şişecam Düzcam’ın faaliyet 

gösterdiği alanlar ve yıllık 

ortalama üretim kapasitesi 

hakkında bilgi alabilir miyiz?

Şişecam Düzcam; mimari, 

otomotiv, güneş enerjisi ve beyaz 

eşya camları alanlarında faaliyet 

gösteriyor. 2 milyon 800 bin ton 

yıllık ortalama üretim kapasitesi 

ile Türkiye pazarında liderliğini 

sürdürürken yurt dışında da yeni 

yatırımlarda bulunuyor. 2016 yılında 

İtalya merkezli Sangalli Vetro 

Porto Nogaro S.p.a. firmasının 

varlıklarını satın alan Şirketimiz, 

üretim kapasitesi itibarıyla Avrupa 

liderliğine yükseldi. 

Yeni yatırımlarınız hakkında bilgi 

verir misiniz?

Mersin fabrikamızda soğuk 

tamiri tamamlanan düzcam hattı 

ve Polatlı fabrikamızda yıllık 3 

milyon m2 üretim kapasitesine 

sahip lamine hattı devreye alındı. 

2018 yılı ikinci yarısında devreye 

alınmak üzere yurt içindeki ikinci 

vakum kaplama hattı çalışmalarına 

başlandı. Yatırımlarımızla üretim 

hatlarına ürün çeşitliliği ve esnek 

üretim imkânları kazandırmayı, 

böylece müşterilerimize daha geniş 

ürün seçenekleri ve daha hızlı 

teslimat sağlamayı hedefliyoruz.  

“2016 YILINDA ARTEGE 
FAALİYETLERİNE
33 MİLYON TL BÜTÇE 
AYRILDI”

Araştırma ve geliştirme 

faaliyetleri hakkında kısaca bilgi 

verir misiniz?  

Şişecam Düzcam’da 2016 yılında 

ArTeGe faaliyetlerine yaklaşık 

33 milyon TL bütçe ayrıldı. Yeni 

ürün geliştirme çalışmaları, hat 

tasarımları ve proses iyileştirme 

çalışmaları Araştırma ve Teknolojik 

Geliştirme Başkanlığı ile işbirliği 

içerisinde yürütülerek üretim 

hatlarına aktarılıyor.  

Şişecam Düzcam’da teknolojinin 

cam üretim proseslerine aktarımı 

nasıl gerçekleştiriliyor? 

Bu doğrultuda Endüstri 4.0 

uygulamalarını takip ediyoruz. 

Float fırınlarında simülasyon 

ve modelleme çalışmaları 

yapılıyor. Üretim hatlarımızda 

proses parametreleri otomasyon 

sistemleri ile online olarak izlenip 

raporlanıyor. İzlenen veriler 

gelişmiş sistemler sayesinde 

proses akışını yönlendiriyor. 

Online kontrol sistemleri 

yatırımlarımızla sürdürülebilir 

kaliteyi sağlamayı hedefliyoruz. 

Lojistik operasyonlarda 

da RFID (Radio Frequency 

Identification) taşıyan araç ve 

teçhizatların kullanımıyla süreçler 

iyileştiriliyor. 

“TÜRKİYE’DE VE 
YAKIN COĞRAFYADAKİ 
EN BÜYÜK FLOAT 
HATTI YATIRIMI 
ŞİŞECAM TASARIMI VE 
MÜHENDİSLİK ÇALIŞMASI 
İLE HAYATA GEÇTİ”

Şişecam Düzcam’ın son 

dönemde gerçekleştirdiği 

ilklere dair örnekler verir 

misiniz? 

Şişecam Düzcam’da float 

hatlarının fırın ve kalay banyosu, 

Şişecam’ın bilgi ve tecrübesi ile 

tasarlanıp hayata geçirilirken 

float hatlarının ömürleri 15 

yıla kadar uzatılabildi. Bunun 

yanı sıra, Polatlı Fabrikası’nda 

Türkiye ve yakın coğrafyadaki 

en büyük float hattı yatırımı yine 

Şişecam tasarım ve mühendislik 

çalışması ile gerçekleştirildi. 

Burada günlük 1000 tonluk brüt 

cam üretimi, minimum enerji 

tüketimi ve karbon emisyon 

seviyeleriyle sağlanıyor. Öte 

yandan Trakya Fabrikası’nda 

ilk kez 1 mm kalınlığında camın 

deneme üretimi gerçekleştirildi. 

Şişecam Düzcam Yenişehir 

Fabrikası’nda dünyada ilk kez 

toproll makinası kullanılarak 

15mm kalınlığında düzcam 

üretimi gerçekleştirildi.

Şişecam Düzcam’ın yenilikçi 

ürünlerinden ve üzerinde çalıştığı 

inovatif projelerinden bahseder 

misiniz? 

Isı ve güneş kontrol özelliğine 

sahip ürün sayımız her geçen 

gün artıyor. Kaplamalı cam 

ürün portföyüne müşterilerin 

farklı ihtiyaçlarına cevap veren 

performanslarda temperlenebilir ve 

yüksek seçiciliğe sahip yeni ürünler 

ekleniyor. Bu ürünlerden ‘Şişecam 

Temperlenebilir Solar Low-E 

Cam’ İstanbul’un Yeni Havalimanı 

projesinde kullanılmakta. 

Farklı performanslarda 

temperlenebilir güneş kontrol 

kaplamalarını da üretime 

aktarma sürecindeyiz. Yüksek 

ışık geçirgenliği ve etkin ısı 

kontrolüne sahip ürün geliştirme 

çalışmalarımız devam ediyor. 

Temperlenebilir ve tek cam 

olarak kullanılabilen güneş 

kontrol kaplamaları ise şu an 

test aşamasında. Float hattında 

online kaplama tekniği ile renkli, 

reflektif ve ısı kontrol kaplamalı 

camların geliştirilmesine yönelik 

çalışmalarımız ise sürüyor. 

Yansıtma önleme amacıyla 

kullanılan anti reflektif camlar 

ile mimari kullanımlarda kendi 

kendini temizleyen camların online 

kaplama metodu ile üretilmesine 

yönelik çalışmalar da devam 

ediyor.

Diğer taraftan mimari kullanıma 

yönelik Şişecam Ultra Clear 

Düzcam ürünümüzde, enerji 

camları sektörü taleplerine yönelik 

geliştirmeler yapıldı. 

 ‘Şişecam Çerçeve Camı’ ışık 

yansımasına engel olacak özel 

bir desen ile buzlu cam üretim 

hattımızda 2 mm kalınlığında 

üretildi. Bununla birlikte,  

geçtiğimiz dönemde buzlu cam 

portföyümüze yeni desenler de 

eklendi. Ayrıca tüm ayna üretim 

hatlarımızda çevreye duyarlı ayna 

üretimine geçildi ve ürünümüz 

Flotal E pazardaki yerini aldı. 

Boyalı cam kategorisindeki 

güvenliği ön plana çıkaran 

“Şişecam Temperlenebilir Boyalı 

Cam” ürünümüz ise çok yakında 

pazara sunulacak. 

ŞİŞECAM DÜZCAM



FAALİYET GÖSTERDİĞİ ALANLARDA GELECEĞİN ÜRÜN VE 

TEKNOLOJİLERİNİ BUGÜNDEN GELİŞTİRMEYE ODAKLANAN ŞİŞECAM 

DÜZCAM, İNOVASYON ÇALIŞMALARIYLA ENERJİ TASARRUFU, YÜKSEK 

VERİMLİLİK VE ÇEVREYLE UYUMLU SÜREÇLER GELİŞTİRMEYE 

ODAKLANIYOR. BU KAPSAMDA YÜRÜTÜLEN ARTEGE FAALİYETLERİ 

HAKKINDA DETAYLARI ŞİŞECAM BİLİM VE TEKNOLOJİ MERKEZİ VAKUM 

KAPLAMA TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRÜ SENİZ TÜRKÜZ’DEN DİNLEDİK.  

ARTEGE  
ÇEVRE DOSTU ÜRÜN VE 
ÜRETİM SÜREÇLERİ
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Şişecam Bilim ve 
Teknoloji Merkezi 
Vakum Kaplama 

Teknolojileri Müdürü 
Seniz Türküz 

ÇALIŞMALARI İLE 

Şişecam Düzcam’da ürün yeniliği 

ve gelişimine yönelik ArTeGe 

çalışmaları hangi alanlarda 

yoğunlaşıyor? Bu sayede 

gerçekleştirilen ilkler oldu mu?

Şişecam Düzcam’ın öncelikli 

hedefleri arasında temperlenebilir, 

seçici, düşük emisiviteli ve 

kaplamalı ürünlerde performans 

çeşitliliği sağlamak yer alıyor. Bu 

kapsamda farklı performanslara 

sahip, tek ve çift gümüşlü ürün 

ailelerini geliştirmeye ve üç 

gümüşlü ürün ailesi oluşturmaya 

yönelik çalışmalara yoğunlaşıyoruz. 

Temperlenebilir seçici ürün ailesi 

kapsamında da Temperlenebilir 

Solar Low-E Cam Nötral 71/43 ve 

58/32 performanslı ürünlerimiz, ilkler 

arasında bulunuyor. 3. Havalimanı 

için proje beklentilerini karşılamak 

üzere özel bir temperlenebilir 

Solar Low-E ürün geliştirdik.

“ARTEGE, TALEP EDİLEN 
ÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ 
VE ÜRETİME AKTARIMINDA 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
SAĞLIYOR”



ARTEGE  

ArTeGe faaliyetleri, Şişecam 

Düzcam üretim süreçlerine 

sürdürülebilirlik yönünden ne 

gibi avantajlar katıyor?  

Şişecam Düzcam’ın pazarını 

büyütmesinde ve mevcut 

pazarının sürdürülebilirliğini 

sağlamasında talep edilen yeni 

ürünleri sağlayabilmesi kritik 

bir faktör. Bu anlamda ArTeGe, 

talep edilen ürünün geliştirilmesi 

ve üretime aktarımında 

sürdürülebilirliği sağlıyor. ArTeGe 

kapsamında, özellikleri beğenilen 

bir ürünün minimum üretim 

duruş kaybı ile üretilmesine 

yönelik iyileştirme faaliyetleri 

de yürütülüyor. Kaplama 

hatlarımızın sayısı arttıkça tüm 

üretim hatlarımızın yeteneklerinin 

birbirini zenginleştirmesi 

ve edinilen bilgi birikimiyle 

sürdürülebilirliğin iyileştirilmesi de 

tüm süreçlerimize önemli faydalar 

sunuyor. ArTeGe faaliyetlerimiz ile 

geleceğin ürün ve teknolojilerini 

bugünden sunmaya odaklanıyoruz 

ve bu doğrultuda güncel 

gelişmeleri takip etmenin yanı 

sıra temel ArTeGe projeleri ile 

de yenilikçi ürünler geliştirmeyi 

sürdürüyoruz.

Şişecam Düzcam’da 

tasarım, üretim, uygulama 

alanlarında ArTeGe 

faaliyetleri ile sağlanan enerji 

verimliliği ve çevre dostu 

faaliyetler hakkında bilgi 

verir misiniz?

Enerji verimliliği ve çevre 

dostu faaliyetlerinin 

önemi, her alanda olduğu 

gibi bina uygulamalarında 

da artarak devam ediyor. 

Low-E özellikli ürünlerimiz, 

bölgesel iklim koşullarında 

en verimli ısı-ışık kontrolü 

sağlamak üzere tasarlanıyor. 

Günümüz binalarındaki cam 

uygulamalarının kapsadığı büyük 

alanlar dikkate alındığında, 

bu yüzeylerdeki ışık ve ısı 

kontrolünün kritik bir önem 

taşıdığı görülüyor. 

Beklentileri karşılayacak 

performanslara sahip ürünleri 

geliştirmek üzere, Şişecam Bilim 

ve Teknoloji Merkezi’nde katman 

dizilimi tasarlanır, modellenir ve 

en az sayıda deneysel çalışma 

ile laboratuvar referans örneği 

oluşturulur. Bu süreçte, üretimde 

kolay uygulanabilir tasarım ve 

ürünün kullanımda ısı kontrolü 

ile sağlanan enerji verimliliği, 

enerji tasarrufu ve çevreye 

dost bir çalışma yürütülmesini 

sağlıyor. 

Şişecam Düzcam’da güneş 

enerjisi sistemlerine 

yönelik ne tür çalışmalar 

yürütülüyor?

Şişecam Düzcam güneş enerjisi 

sektörüne güneş pillerinde 

kullanılmak üzere düşük demirli 

anti-reflektif kaplamalı yüksek 

geçirgenliğe sahip ürününü 

sunuyor. Şişecam Bilim ve 

Teknoloji Merkezi’nde, TÜBİTAK 

destekli ve üniversitelerle 

yapılan ortak çalışmalarla, 

ŞİŞECAM DÜZCAM
güneş pili uygulamalarında 

da kullanılmak üzere iletken 

kaplamalar ve pürüzlendirilmiş 

iletken kaplamalı yüzeylere yönelik 

geliştirme projeleri yürütülüyor. 

Projelerin sonunda, geçirgenlik ve 

yüzey direnci performansları ile 

bu konudaki uluslararası şartları 

sağlayan çözümler geliştiriliyor. 

Düzcam ürünlerinin patent 

süreçlerinde nasıl bir yaklaşım 

uygulanıyor?

Kaplamalı düzcam pazarında 

firmaların yoğun rekabeti, pazarın 

talep ettiği ürünlerin geliştirilip 

üretilmesinin yanında bir fikri 

mülkiyet hak çalışma sürecini de 

beraberinde getiriyor. Teknolojik 

özelliklerine bağlı olarak ürünlerin 

çok farklı katman ve malzemelerle 

elde edilmesi mümkün olmadığından 

kapsamlı patent çalışmaları ve 

stratejilerine gereksinim duyuluyor. 

Şişecam Düzcam’ın pazara 

sunduğu tüm yeni ürünlerin patent 

süreçleri de bu doğrultuda dikkatle 

yürütülüyor. 

“ÜRÜN GELİŞTİRME 
SÜRECİNİN VERİMLİLİĞİNİN 
ARTIRILMASI, MAKSİMUM  
ENERJİ TASARRUFU 
VE ÇEVREYE DOST BİR 
ÇALIŞMA YÜRÜTÜLMESİNİ 
SAĞLIYOR”
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YURTDIŞINA AÇILIYOR

Şişecam Akademi, eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırıyor. Şişecam 

Akademi tarafından gerçekleştirilen Liderlik Okulu ve Cam Okulu 

eğitimleri farklı ülkelerdeki kuruluşlarda da hayata geçiriliyor. 

Geçtiğimiz yıl Rusya’da da açılan ve bu sene kapsamını genişleten 

Liderlik Okulu, şimdi Şişecam Automotive Bulgaria EAD, Trakya 

Glass Bulgaria EAD ve Paşabahçe Bulgaria EAD Fabrikaları’nda da 

uygulanıyor. 1 seneye yayılan Liderlik Okulu Programı, envanter 

uygulamaları, birebir koçluk desteği, online takip programları, 

proje çalışmaları ve daha birçok alanda eğitim sunuyor. Cam Okulu 

eğitimleri kapsamında ise 3-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında ‘CAM 

201 Temel Cam Bilimi ve Teknolojisi’ eğitimi düzenlendi. Bulgaristan 

Targovishte Düzcam Fabrikası’nda gerçekleşen eğitime Rusya, İtalya 

ve Bulgaristan’daki Şişecam Düzcam çalışanları katıldı. 

      LİDERLİK OKULU VE CAM OKULU 

ŞİŞECAM AKADEMİ’NİN



ŞİŞECAM’DAN 

YAZ DÖNEMİ STAJYERLERİ İLE 

İLHAM VERDİ 

BULUŞMASI ‘GENÇ’ 
HABERLER

Career Blank Inspiring Talks 

buluşmalarında Şişecam Düzcam  

Tedarik Zinciri Direktörü Arda Eroğlu, 

üniversitelerin 1. ve 2. sınıf öğrencileriyle 

buluştu. Şişecam ve faaliyet alanları 

hakkında bilgi paylaşımı ile başlayan 

oturum, Arda Eroğlu’nun farklı kariyer 

deneyimleri, Şişecam’daki kariyer 

yolculuğu ve kariyerinde fark yaratan 

etkileri anlattığı keyifli söyleşisi ile 

devam etti.

      CAREER BLANK 

ŞİŞECAM TOPLULUĞU, GENÇLERLE KURDUĞU 

GÜÇLÜ İLETİŞİMİNİ SÜRDÜRÜYOR.  

Tüm faaliyetlerinde sürdürülebilirliğe öncelik veren Şişecam Topluluğu, bu konudaki 

farkındalık oluşturmak için de çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bunun bir örneği de 

Şişecam Genel Merkezi’nde yaz dönemi stajlarını yapan öğrenciler için düzenlenen 

sürdürülebilirlik etkinliği oldu. Şişecam’ın sürdürülebilirlik yaklaşımını paylaşmak 

amacıyla düzenlenen etkinlik Şişecam Topluluğu Sürdürülebilirlik Direktörü

Katalin Zaim’in açılış konuşmasıyla başladı. Çevre Sistemleri Proje stajyeri Uğurkan 

Tırış’ın sunumunun ardından stajyerler, sürdürülebilirlik temalı tabu oyununda bir 

araya geldi.

Şişecam’da yaz dönemi stajlarını 

gerçekleştiren üniversite öğrencileri, 

Inspiring Talks etkinliğinde Şişecam 

yöneticileri ile bir araya geldi. Tedarik 

zincirinden insan kaynakları, finans ve 

Ar-Ge’ye kadar pek çok farklı alanda 

görev yapan Şişecam yöneticileri, kendi 

kariyer öykülerini, sorumluluklarını ve 

deneyimlerini anlatarak iş hayatına 

atılmaya hazırlanan öğrenciler için yol 

gösteren bilgiler paylaştı.

      LİDERLİK OKULU VE CAM OKULU 

      SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÜZERİNE  

      INSPIRING TALKS 
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Öncelikle 50. sanat yılınızı 

kutlarız. Çalışma azminizin 

kaynağı nedir? 

Kafanızda idealler vardır ve 

bunlara yaklaştıkça idealin 

uzaklaştığını görürsünüz. 

İnsan ilerledikçe mükemmellik 

anlayışı da inceliyor. 

Kafanızda gelişen yeni ideali 

yakalayabilmek için de 

çalışmak zorundasınız. 

Bir keresinde “Bir parçayı 

defalarca baştan çalabilir, 

yani başa dönebilirsiniz; belki 

bu yüzden geçen seneleri 

asla düşünmem” demiştiniz. 

Mesleğimiz hayata bakışımızı 

da şekillendiriyor şüphesiz. 

Başarılarla dolu 50 yılın 

ardından şu anda nasıl 

hissediyorsunuz? 

Geçen zamanı hiç düşünmem. 

Şu anda yaptığıma önem 

veririm. Her zaman daha da 

ilerlemek için çalışırım.

Kompozisyon ve orkestra 

şefliği öğrenimi de almışsınız. 

Bestelerinizi ortaya çıkarmayı, 

orkestra yönetmeyi düşünüyor 

musunuz? 

Orkestra yönetmeyi hiç 

düşünmedim. Bestelere 

gelince, beğenebileceğim 

bir eser yazarsam ortaya 

çıkarmayı düşünebilirim. 

Bakalım… 

DÖRT YAŞINDAYKEN BACH’IN PRELÜDLERİNİ ÇALMAYA BAŞLADI, 6 YAŞINDAYKEN 

ANKARA RADYOSU’NDA SESLENDİRDİĞİ BACH KONÇERTOSUYLA ‘HARİKA ÇOCUK’ 

ÜNVANINI ALDI, “HARİKA ÇOCUKLAR YASASI” KAPSAMINDA EĞİTİMİ İÇİN PARİS 

KONSERVATUARI’NA GÖNDERİLDİ VE SEKİZ YAŞINDA PARİS RADYOSU’NDA İLK KONSERİNİ 

VERDİ. DÜNYANIN SAYILI PİYANİSTLERİNDEN İDİL BİRET, SAYISIZ BAŞARI SIĞDIRDIĞI 

SANAT HAYATINDA 50. YILI GERİDE BIRAKIYOR. RÖPORTAJ: MERVE YILMAZ

İDİL BİRET’LE

MÜZİK ÜZERİNE 

Konser repertuvarınızı nasıl 

oluşturuyorsunuz?

Bir programın bütünlüğü 

olmalıdır. Örneğin 

çeşitlemelere, fantezilere, 

sonatlara ayrılan programlar 

yapılabilir. Birbirine yakın 

bestecilerin eserlerinden 

kurulu programlar 

olabilir. Uyarlamalardan 

müteşekkil bir resital 

yapılabilir. Repertuvarlarımı 

oluştururken bu bütünlüğü 

yakalamaya dikkat ederim. 

Sizde büyük bir iz bırakan, 

unutamadığınız bir konseri 

anlatır mısınız?

22 Kasım 1963 tarihli Boston 

konserim… Amerika’daki bu 

ilk konserimi Boston Senfoni 

Orkestrası ile verecektim. 

Benden ilkin, Busoni’nin 

konçertosunu çalmamı 

istemişlerdi. Koro ile birlikte 

seslendirilen bu görkemli 

eser yaklaşık yetmiş beş 

dakika sürer. Daha sonra 

değiştirildi program, bunun 

yerine, benim çok sevdiğim, 

Rahmaninov’un 3’üncü 

Konçertosu programa alındı. 

22 Kasım konseri, bir cuma 

günü öğleden sonra verilecekti. 

Konserden bir gün önce Erich 

Leinsdorf’la çalışmıştım. Genel 

provada Boston Orkestrası’nın 

üyeleri “Happy birthday to 

you“ şarkısını çalıp, hep bir 

ağızdan söylediler; 21 Kasım 

doğum günümdü benim, 22 

yaşıma giriyordum o gün. 

Cuma günü öğleden sonra, 

kulise geldiğimde, garip bir 

durum karşısında olduğumu 

hissettim; ortalıkta alışılmadık 

bir hava esiyordu. Konserin 

ikinci bölümünde çalacaktım, 

odamda, sessizlik içinde 

bekliyordum. Konserin 

başlamasından hemen önce 

kapım açıldı, Erich Leinsdorf 

belirdi. Beti benzi atmıştı. 

“Demek buradasınız, çok iyi” 

dedi ve hemen dönüp gitti. Her 

yanı sarmış olan bu gerginliği 

anlamakta güçlük çekiyordum. 

Az bir zaman sonra, Erich 

Leinsdorf’un genç sekreteri 

Anne, beni yalnız bırakmamak 

üzere odama geldi. Normalde 

çok güler yüzlü olmasına 

rağmen o gün, o bile, her zaman 

görmeye alıştığım havasında 

değildi; ağlamak üzereydi, 

yorgun, çökmüş gibiydi. Olan 

bitenleri ancak, babam konser 

“KAFANIZDAKİ İDEALİ YAKALAYABİLMEK İÇİN ÇALIŞMAK ZORUNDASINIZ”



EV, BENİM İÇİN 

BULUNDUĞUM 

YERDİR

CAZ MÜZİĞE 

HAYRANIM

arası başladığında yanıma 

gelip, Başkan Kennedy’nin 

vurulduğunu, konserin devam 

edip edemeyeceğinin henüz 

belli olmadığını söylediğinde 

anlayabilmiştim. Bir dostum, 

daha geçenlerde bana, o günden 

bu yana belleğimden çıkmış olan 

bir ayrıntıyı anımsattı; aldığım 

haberden dolayı şaşkına düşmüş 

halde, üzerimde duruma uygun 

bir elbise olmadığından yakınır 

dururmuşum (açık mavi bir 

elbise giymiştim o gün)!

Sonunda, Orkestra’nın 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Henry Cabot sahneye çıktı, 

Başkan’ın öldüğünü resmen 

bildirdi. Babasının öldüğü 

gün bir konsere gittiğini, o 

konserin kendisine iç huzuru 

verdiğini, bugün de müziğin 

salondaki dinleyicileri bir 

parça olsun teselli edeceğini 

umduğunu sözlerine ekledi. 

Rahmaninov’un 3’üncü 

Konçertosunu işte öylece, 

şaşkına dönmüş dinleyicilerin 

önünde çaldık. Genç ve 

çok sevilen bir başkanın 

kaybedilmesi bütün Amerika’yı 

temelinden sarsmıştı. Konser 

sırasında yapılan kayıtta da o 

günün çok ağır havası açıkça 

sezilir.

Eserlerinden en çok 

etkilendiğiniz besteciler kimler? 

Hangi besteciyi kendinize yakın 

hissediyorsunuz? 

Scriabin’in eserlerine karşı özel 

bir ilgi duyuyorum. Zamanının 

en büyük piyanistlerinden 

biri olan Samuel Feinberg’in 

olağanüstü bir piyano 

konçertosu var; kendi icrası 

beni çok etkilemişti. 

Klasik müzik dışında hangi müzik 

türlerini seversiniz ve bu türde 

hangi temsilcileri dinlersiniz? 

Caz müziğe hayranım. John 

Coztrane, Bill Evans, Art Tatum, 

Stan Kenton, Gerry Mulligan 

aklıma ilk gelen isimler. 

Çağdaş müzikte dinlemeyi 

sevdiğiniz Türk besteciler 

var mı?

Ertuğrul Oğuz Fırat’ın eserleri, 

olağanüstü sanatçı kişiliği ve 

kültürü beni çok etkiler. 

Artık anne-babalar 

çocuklarının sanata 

yönelmesine daha çok 

önem veriyor. Bu konuda 

ebeveynlere bulunabileceğiniz 

tavsiyeler var mı? 

Her şeyden önce erken yaşta iyi 

müzik dinletsinler. Çocuklarını 

bir müzik enstrümanı 

çalmaya, müzikle oynamaya, 

doğaçlamalar yapmaya 

teşvik edebilirler. Çocuklar 

arkadaşlarıyla birlikte oda 

müziği yapsın, çocuk korolarına 

iştirak etsinler. 

Bir gence hayata atılmadan 

önce mutlaka okuması, 

dinlemesi gereken 

hangi 3 kitap ve albümü 

önerirdiniz? 

Kitapta; Iliada ve Odyssey, 

Shakespeare’in tüm eserleri, 

Goethe’nin Faust romanı; 

müzikte ise Beethoven ve 

Wagner başta olmak üzere 

Wilhelm Furtwangler’in 

kayıtları, Beethoven’in tüm 

dörtlüleri -Wiener Konzert 

Haus’un icraları fevkaladedir; 

son olarak tüm dörtlülerin 

plağını yapmış olabilirler- ve 

Sergey Rahmaninov’un

kendi eserlerinden oluşan 

icraları, piyano ve orkestra 

idaresiyle mükemmeliyeti 

temsil eder. 

Çok seyahat eden bir sanatçı 

olarak ‘Ev’ kelimesi sizin 

için ne ifade ediyor? Evinize 

eşya seçerken nelere dikkat 

edersiniz? 

Ev benim için bulunduğum 

yerdir. Gittiğim otellerde bile 

odama yanımda götürdüğüm 

kitaplar, şallar, küçük 

objelerle “ev” görünümü 

vermeye çalışırım. 

Mutfakla aranız nasıl? 

Mutfakla aramın iyi olduğu 

pek söylenemez. Bazen 

yabancı misafirlerime Çerkez 

tavuğu ve fava yaptığım olur. 

Ancak yemek yapmayı pek 

sevmem.

Sonbahar aylarında sizi 

Türkiye’de nerelerde 

dinleyebileceğiz?

Şimdilik kesin olan yer ve 

tarihlere göre 21 Eylül’de 

Ayvalık’ta, 25 Eylül’de 

İzmir’de olacağız. Ekim 

ayı programında ise 5 

ve 6 Ekim’de Ankara 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni 

Açılış Konserleri’nde, 11 

Ekim İstanbul Bakırköy 

Leyla Gencer Sahnesi’nde, 

16 Ekim’de ise İstanbul 

Kadıköy Süreyya Operası’nda 

dinleyicilerle bir araya 

geleceğiz. 
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AVRUPA’DA YAZIN SON DEMLERİ BİR BAŞKA GÜZEL. MASMAVİ DENİZE DALMAYI 

HAYAL EDENLERİ HVAR ADASI, GASTRONOMİK HAZLAR PEŞİNDE OLANLARI 

BOLOGNA, SANAT MARATONUNA ÇIKANLARI MALAGA, ORTAÇAĞ HAVASI 

SOLUMAK İSTEYENLERİ LJUBLJANA, CANLI ŞEHİR HAYATININ ENERJİSİNE 

KAPILMAYI ARZULAYANLARI PORTO MUTLU EDER…

AVRUPAİ
YAZ

HVAR ADASI, HIRVATİSTAN

Doğu Avrupa’nın St Tropez’si 

Rivierası Hvar Adası, yıllardır 

Akdeniz’de yatlarıyla seyahat 

edenler arasında hayli popüler. 

Dubrovnik’e göre daha zor 

ulaşılabilir oluşu Hvar’ın daha sakin 

ve daha el değmemiş kalmasını 

sağladı. Adriyatik Denizi’nin en 

çekici noktalarından biri olan 

Hvar Adası’nın cazibesi her 

geçen yaz daha fazla gezgini 

etkiliyor. Lavanta tarlalarının mor 

rengiyle ve dinlendirici kokusuyla 

çevrelenen Hvar kasabası, ruhunu 

arındırmak isteyenleri adeta tam 

kalbinden vuruyor. 

Hvar’ın sembollerinden biri 16. 

yüzyıldan kalma Spanjola Kalesi. 

Kasabayı ve Adriyatik Denizi’ni 

gözler önüne seren manzarasının 

keyfini özellikle günbatımında 

sürmeye çalışın. Hvar Adası’nın 

kristal berraklığında sularıyla 

büyüleyen koylarını keşfetmenin en 

iyi yolu tekneyle adanın çevresini 

dolaşmak. Bu harika deneyim 

için kendi teknenizin olmasına 

gerek yok. Geleneksel guletlerle 

düzenlenen tekne gezileri de 

yeterince baştan çıkarıcı bir 

deneyim. 

Hvar Adası



BOLOGNA, İTALYA

İtalya’nın özünü keşfe çıkmak, 

gerçek İtalyan ruhunu hissetmek 

isteyenler için en doğru 

destinasyon Bologna. Özellikle 

İtalyan mutfağını tanımaksa hedef, 

Bologna’dan iyi bir tercih olamaz. 

Bolognalılar iyi yemeğe aşık, bunu 

her adımda anlıyorsunuz. Kuzey 

İtalya’nın gatronomik başkenti 

olarak bilinen Bologna’da yerel 

‘Osterie’ ve ‘Trattoire’ tarzı 

lokantalar lezzet arayışının mutlu 

sonla bittiği noktalar. Geleneksel 

Bologna yemeklerini tatmak için 

Diana, Trattoria Meloncello ve 

Pappagalo’yu, İtalyan pizzasının 

hasını denemek için Nicola’s 

Pizzeria’yı, Michelin yıldızlı şık 

bir akşam yemeği için Trattoria 

Battibecco’yu adres defterinize 

ekleyin. Bologna’da lezzet keşifleri 

dışında da yapılacak çok şey var. 

Dünyanın en eski üniversitesi 

Collegio di Spagna’nın havasını 

solumak, ‘dünyanın göbek 

deliği’ olarak adlandırılan Piazza 

Maggiore’de kalabalığa karışmak, 

San Petronio Katedrali’nin ve 

Santo Stefano Kilisesi’nin ihtişamlı 

mimarilerine hayran kalmak, 

şehri gören bir tepeye kurulu San 

Luca’dan Bologna’yı fotoğraflamak 

bunlardan sadece birkaçı. 

MALAGA, İSPANYA

İspanya’nın güneyindeki ünlü 

Costa del Sol sahil şeridinde 

yer alan Malaga, Sevilla’dan 

sonra Endülüs’ün en büyük 

ikinci şehri. Picasso’nun doğum 

yeri olması Malaga’nın kaderini 

belirlemiş; kalbur üstü galerileri 

sanatseverlerin kalp atışlarını 

hızlandırıyor. Picasso’nun kızı 

Christine ve torunu Bernard 

tarafından bağışlanan 200’ü 

aşkın eserin sergilendiği Picasso 

Müzesi, efsanevi sanatçının 

farklı dönemlerine ışık tutuyor. 

Malaga’nın Fenikelilerden Endülüs 

Arapları’na farklı medeniyetleri 

ağırlayan köklü tarihi sayesinde 

görülecek yerler listesi hayli 

uzun. Malaga’yı Arap istilasından 

koruma amacıyla 11. yüzyılda inşa 

edilen La Alcazaba bunlardan biri. 

Şehri tepeden izlemek için en iyi 

nokta tarihi 14. yüzyıla uzanan 

Gibralfaro Kalesi. Malaga’nın bir 

Akdeniz şehri olduğunu hatırlatan 

sahillerinde denize girmeden 

olmaz. La Malagueta, Malaga 

plajlarının en popüleri. Pedreglaeo 

ve El Palo ise nispeten daha sakin.  

Malaga aynı zamanda zengin 

gastronomik mirasıyla tanınan 

Endülüs’ün en iyi restoranlarına 

da ev sahipliği yapıyor. Şehrin 

yeme-içme mekanları hem otantik 

Endülüs lezzetleri hem de yenilikçi 

bir atmosfere sahip. Şehir, 

1900’lerin başında ünlü mimar 

Jože Plecnik’e teslim edilmiş. 

Bugün Plecnik’in imzasını taşıyan 

neo-klasik ve art nouveau stilinde 

pek çok mimari eserin şehrin 

silüetine damga vuruyor.

Eski Şehir’den başlayan turistik 

tekne gezileri Ljubljana’nın 

ikonik binalarını ve köprülerini 

görme olanağı sağlıyor. Şehrin en 

ünlü köprüleri Ejderha Köprüsü 

ve Plecnik’in imzasını taşıyan 

Tromostovje yani Üçlü Köprü. 

Yerel efsaneye göre şehrin 

kurucusu Jason Ljubljana’ya 

ilk geldiğinde bir ejderha ile 

karşılaşmış. Zor bir mücadeleden 

ejderhayı mağlup etmiş. Eski Şehir 

merkezinde yer alan Üçlü Köprü, 

Sloven el sanatlarının, özellikle de 

ahşap işlerinin satıldığı tarihi çarşı 

ile birleşiyor. Şehrin muhteşem 

manzarasını kuşbakışı gören 

Ljubljana Kalesi çok sayıda kültürel 

etkinliğe de ev sahipliği yapıyor. 

PORTO, PORTEKİZ

Tarihi dokusu ve kültürel zenginliği 

ile Porto, kendine has bir Avrupalı. 

Şehirde görkemli saraylar, kaleler 

yok. İhtişamlı sayılabilecek iki yapı 

var; biri Palácio da Bolsa, diğeri 

ise 13. yüzyıldan kalma Se isimli 

katedral. Ancak bu şehrin mimari 

açısından sönük olduğu anlamına 

kesinlikle gelmiyor. Savaşta 

yıkıma uğramadığı için yeniden 

inşa edilmeyen Porto’nun Art 

Deco binaları arasında dolaşırken 

kendinizi bir zaman tünelinde 

hissetmeniz olası. Porto’yu 

tanımanın en iyi yolu yürümek. 

Gerçek Porto’yu tanımak içinse 

Ribeira’ya gitmek şart. 1996 

yılından bu yana UNESCO Dünya 

Mirası Listesi’nde yer alan ve 

Douro Nehri kıyısında uzanan 

Ribeira dar ve dik sokaklarıyla 

ünlü. Riberia ile Passeio Alegre 

arasında, nehir kenarı boyunca 

yol alan nostaljik tramvay da şehri 

keşfetmenin en keyifli yolu. 

Bir liman şehri olduğundan her 

zaman işlek bir konumda bulunan 

Porto son yıllarda katlanarak artan 

popülaritesini şehir hayatının ve 

gastronomi sahnesinin canlılığına 

borçlu. Şehirde ard arda açılan 

restoranlar, tasarımcı butikleriyle 

binmek bilmeyen bir yaşam enerjisi 

mevcut. Porto’nun halihazırda en 

popüler mahaleleri Baixa, Miragaia 

ve Douro Nehri kenarındaki Foz de 

Douro. 

mutfak deneyimleri için harika 

fırsatlar sunuyor. Şehrin Michelin 

yıldızlı restoranlarının sayısı altı. 

Geleneksel lezzetler arıyorsanız 

Figón de Juan’ı, taptaze deniz 

mahsulleri için Marisquería 

Godoy’u ve yenilikçi yemeklerden 

zevk alıyorsanız José Carlos 

García’yı tercih edebilirsiniz. 

En lezzetli tapasları ise Traga 

Tapas ve Taberna Uvedoble’de 

bulabilirsiniz. 

LJUBLJANA, SLOVENYA

Slovenya’nın başkenti Ljubljana 

son zamanların en gözde 

destinasyonlarından. Mimarisi, 

doğası ve canlı şehir hayatıyla 

dikkat çeken Orta Avrupa’nın bu 

mütevazı şehri, ziyaretçilerine 

rengarenk bir seyahat vaat 

ediyor. Romantik kanalları, süslü 

köprüleri, kemerli avluları, sokak 

müzisyenleri, sokak kafeleriyle Eski 

Şehir, Venedik’i andıran büyüleyici 

Bologna

Malaga

Ljubljana

Porto
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TATLI 
GÜNLER



YAZA YAKIŞIR HAFİFLİKTE, 

HAZIRLAMASI PRATİK VE EN 

ÖNEMLİSİ DÜŞÜK KALORİLİ 

TARİFLERLE TATLI KRİZİNİ 

USULCA YATIŞTIRIN.

MALZEMELER

8 orta boy şeftali

3 su bardağı su

3 1/2 su bardağı şeker

1 vanilya çubuğu

2 yemek kaşığı limon suyu

SOS İÇİN

3 su bardağı kırmızı meyve (ahududu, çilek vb.)

1/4 su bardağı pudra şekeri

1 yemek kaşığı limon suyu

SUNUM İÇİN

Vanilyalı dondurma

Kırmızı meyveler

HAZIRLANIŞI

• Suyu, şekeri, limon suyunu ve boydan boya ikiye kesilmiş vanilya 

çubuğunu tencerede şeker eriyene kadar kaynatın. Ardından şerbetin 

altını kısıp orta ateşte 6 dakika kaynatın.

• Ortadan ikiye bölünmüş şeftalileri şerbetin içine atıp her yüzünü 

yaklaşık 5 dakika pişirin.

• Şeftaliler pişince kabuklarını soyun ve soğumaya bırakın.

• Sos için kırmızı meyveleri, pudra şekerini ve limon suyunu 

blender’da püre haline getirin. 

• Sunum için şeftalileri tabağa alın, üzerlerine vanilyalı dondurma 

koyun. Sos dökerek ve kırmızı meyvelerle süsleyerek servis edin. 

Peşmelba
PEŞMELBA 
(PEACH MELBA) ZAMANSIZ BİR 
FRANSIZ TATLISI. DÖNEMİN ÜNLÜ 
AŞÇISI ESCOFFİER, BU TATLIYI 
AVUSTRALYALI OPERA SANATÇISI 
NELLİE MELBA İÇİN HAZIRLAMIŞ. 
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MALZEMELER

500 gr. karışık kırmızı meyve (kiraz, çilek, ahududu, yaban 

mersini vb.)

1/2 su bardağı toz şeker 

1/2 su bardağı soğuk su

1 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı mısır nişastası

SUNUM İÇİN

Vanilyalı dondurma

HAZIRLANIŞI

• Kırmızı meyveleri ve şekeri tencereye koyun, orta ateşte 

kaynayana kadar sürekli karıştırın. 

• Mısır nişastasını soğuk suda çözün, ocakta kaynayan kırmızı 

meyveli karışıma ekleyin. Ocağın altını kısın ve karışım koyu 

kıvam kazanana kadar yaklaşık 3 dakika pişirin.

• Ocaktan aldığınız karışımın üzerine limon suyunu ekleyin ve 

karıştırın. 

• İsteğe göre sıcak ya da soğuk olarak dondurma eşliğinde 

servis edin. 

Rote Grütze
ALMAN MUTFAĞININ KLASİK YAZ 
TATLISI KIRMIZI MEYVE PUDİNGİ. 



Mürdüm Erikli Kek

Karpuzlu Sorbe

YAZ MEVSİMİNİN EN GÜZEL 
MEYVELERİNDEN BİRİ OLAN 
MÜRDÜM ERİKLERİNİ BU HAFİF 
KEKLE İKRAMLARINIZA TAŞIYIN.

YAZIN EN SEVİLEN MEYVELERİNDEN 
KARPUZ, BU PRATİK SORBE TARİFİYLE 
FERAHLATICI ETKİSİNİ İKİYE KATLIYOR. 

MALZEMELER

3 yumurta

110 gr. tereyağı

100 gr. şeker

1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi

125 gr. un

1/2 çay kaşığı hamur kabartma tozu

Dilimlenmiş mürdüm eriği

HAZIRLANIŞI

• Fırını 190 °C’ye ayarlayın. 23 cm’lik kek kalıbını yağlayın.

• Yumurtaların beyazını sarısını ayırın. Yumurta beyazlarını 

köpük haline gelene kadar çırpın.

• Geniş bir kasede yumuşamış tereyağını, şekeri, yumurta 

sarılarını ve limon kabuğu rendesini karıştırın. 

• Başka bir kasede un va kabartma tozunu eleyerek birleştirin. 

Un karışımını diğer karışıma ekleyin. Ardından yumurta 

beyazlarını ekleyin. Hepsini homojen hale gelene kadar 

karıştırın. 

• Kek kalıbına aldığınız hamurun üzerine dilimlenmiş mürdüm 

eriklerini dizin. 190 °C’de 40 dakika pişirin. Soğutarak ya da ılık 

halde servis edin.

MALZEMELER

TABANI İÇİN 

1/2 su bardağı şeker

1/2 su bardağı su

1  1/2  kg çekirdekleri ayrılmış, doğranmış karpuz

2 yemek kaşığı limon suyu

SUNUM İÇİN

Nane yaprakları

HAZIRLANIŞI

• Şeker ve suyu tencereye koyun. Orta ateşte şeker eriyene 

kadar kaynatın. Kaynadıktan sonra altını kısın ve 5 dakika daha 

kaynatın. Önce oda sıcaklığında soğumasını bekleyin, ardından 

buzdolabında bir saat soğutun.

• Çekirdekleri ayıklanmış karpuz küplerini ve limon suyunu 

blender’da püre haline gelene kadar karıştırın. Geniş bir kaba 

alın ve soğuyan şeker şurubunu ekleyin. 

• Buzdolabında 1,5 saat beklettikten sonra nane yapraklarıyla 

süsleyerek servis edin. 
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NEW YORK BOTANİK BAHÇESİ ŞU SIRALAR ŞAHANE BİR SANAT 

ETKİNLİĞİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR. EFSANEVİ CAM SANATÇISI DALE 

CHİHULY’NİN CHIHULY İSİMLİ KAPSAMLI ENSTALASYONU BÜYÜK SES 

GETİRDİ. 29 EKİM’E KADAR ZİYARET EDİLEBİLEN CHIHULY VESİLESİYLE 

SANATÇININ PARLAK KARİYERİNE YAKINDAN BAKIYORUZ.

CAM SANATININ YAŞAYAN EFSANESİ:

DALE 
CHIHULY



Cam sanatının günümüzdeki 

en önemli isimlerinden biri 

olan Dale Chihuly, 1941’de 

Tacoma, Washington’da doğdu. 

Chihuly, camla Washington 

Üniversitesi’nde iç mimari 

eğitimi alırken tanıştı. 

1965’de üniversiteden mezun 

olduktan sonra Wisconsin 

Üniversitesi’ndeki ülkenin tek 

cam programına kaydoldu. Daha 

sonra çalışmalarına Rhode Island 

Tasarım Okulu’nda devam etti ve 

burada bir cam programı kurarak 

eğitmenliğe adım atan Chihuly’nin 

Rhode Island macerası 10 yıldan 

fazla sürdü. 

1968’de Fulbright Bursu kazanan 

Chihuly, Venedik’teki Venini 

cam fabrikasında çalışmaya 

gitti. Fabrikada cam üfleme 

çalışmalarına katılan Chihuly’nin 

burada edindiği deneyim 

sanatına birebir yansıdı. 1971’de 

Washington’daki Pilchuck Cam 

Okulu’nu kurdu. Burası zamanla 

camın güzel sanatlar cephesindeki 

yükselişine öncülük eden 

uluslararası bir merkeze dönüştü. 

Chihuly’nin işleri bugün dünya 

çapında 200’den fazla müzede 

sergileniyor. Paris’teki Les 

Arts Décoratifs, Londra’daki 

Victoria and Albert Museum, San 

Fransisco’daki Young Museum, 

Boston’daki Museum of Arts 

gibi önemli müzelerde sergiler 

düzenledi. Çok sayıda prestijli 

ödülün de sahibi olan Chihuly’nin 

en çok ses getiren işlerinden biri 

‘Chihuly Over Venice’ oldu. Chihuly 

bu projeyle Finlandiya, İrlanda ve 

Meksika’daki cam fabrikalarında 

cam heykeller üretti, bu 

heykelleri daha sonra Venedik’in 

kanallarında ve meydanlarında 

sergiledi. 

Chihuly’nin bugüne kadarki en 

büyük sergisi şu anda New York 

Botanik Bahçesi’nde gösterimde. 

CHIHULY isimli sergi kapsamında 

20’den fazla enstalasyon yer 

alıyor. Ayrıca sergide sanatçının 

çizimlerini ve erken dönem işlerini 

de görmek mümkün. LuEsther T. 

Mertz Kütüphanesi’nde sergilenen 

erken dönem cam eserler, 

sanatseverlere Chihuly’nin artistik 

kariyeri boyunca nasıl bir evrim 

geçirdiğini görme imkanı sunuyor. 

New York Botanik Bahçesi’nin 

peyzaj alanlarına ve farklı 

binalarına dağılan sanat eserleri, 

doğadan ilham alan organik 

formları ve parlak renkleriyle 

zengin bir görsel deneyim 

sunuyor. New York Botanik 

Parkı’nın etkileyici manzaraları 

Chihuly’nın park için özel olarak 

ürettiği çarpıcı enstalasyonlara 

adeta yaşayan bir tuval 

oluşturuyor. Sergi programında 

film gösterimleri, caz konserleri, 

çocuklara yönelik sanat atölyeleri 

gibi farklı etkinlikler de var. 

Özellikle şahane ışıklandırmalara 

sahip enstalasyonların gece 

karanlığında müzikal ve görsel 

gösteriler eşliğinde görülmesini 

sağlayan CHIHULY Nights 

bambaşka bir deneyim vadediyor.

Chihuly’nin sergide yer alan 

işlerinin çoğu cam üfleme 

tekniğiyle yapılmış olsa da arada 

istisnalar var. Kütüphane binası 

önündeki havuzda sergilenen 

‘Blue Polyvitro Crystals’ 

poliüretan reçinesinin kauçuk 

kalıplara dökülmesiyle elde edilen 

kristallerden oluşan istisnai 

bir çalışma. Chihuly’nin imzası 

niteliğindeki çalışmalardan biri 

olan ‘Sapphire Star’ın tarihi 

1990’lara dek uzanıyor. Heykel, 

renkleri opak maviden saydama 

dönüşen yüzlerce cam elementten 

oluşuyor. 

Parlak kırmızı camın üflenmesiyle 

elde edilen kamışların su 

üzerindeki ahşap kütüklerin 

üzerine yerleştirildiği ‘Red Reeds 

on Logs’ serginin en çok ses 

getiren eserlerinden. Botanik 

bahçesinin yeşil arka fonunun 

oluşturduğu kontrast sayesinde 

eserin görsel çarpıcılığı ikiye 

katlanıyor. Sergide rengiyle dikkat 

çeken bir diğer eser, cam üfleme 

sanatının zirveye ulaştığı ‘Sol 

del Citrón’. Her biri birbirinden 

farklı uzunlukta ve kalınlıkta 

sarı helezonların birleşiminden 

oluşan eser, özellikle geceleri 

ışıklandırması sayesinde görenleri 

adeta büyülüyor.  1960’lardaki 

öğrencilik yıllarından beri neonla 

deneysel çalışmalar yapan 

Chihuly  ‘Neon 206’ isimli eserinde 

renkli cam tüplerin içine neon 

gazı doldurulduğunda neler 

olabileceğini gözler önüne seriyor. 

Sonuç; göz kamaştıran, sıra dışı bir 

sanat eseri. 

Tüm hayatı boyunca su kenarında 

yaşayan ve çalışan Chihuly için su, 

en önemli ilham kaynaklarından. 

Farklı renklerdeki cam kürelerin 

geleneksel bir ahşap balıkçı 

teknesi üzerinde sergilendiği 

‘Float Boat’ Chihuly’nin sudan 

esinlendiği bir eser. Chihuly, tekne 

üzeri enstalasyonlarını ilk olarak 

Finlandiya’da çalışırken üretmeye 

başladı ve bu eserler sanatçının 

ikonik çalışmaları arasında girdi. 

CHIHULY sergisinde sanatçının 

bir dönemine damga vuran 

avize çalışmalarını, 1975’lerde 

Chihuly’nin Seaver Leslie ile 

beraber hayata geçirdiği, renkli 

cam panellerin kullanıldığı ‘Koda 

Study’ serisini, Chihuly’nin özel 

bir teknikle ürettiği, en popüler 

işleri arasında gösterilen ve 

eski İran sanatından esinlenen 

‘Persians’ serisini de es geçmemek 

gerekiyor. 29 Ekim’e kadar 

süren CHIHULY, sadece Dale 

Chihuly’yi daha yakından tanımak 

için değil modern cam sanatının 

geldiği noktayı görmek için de 

kaçırılmayacak bir sergi.
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ÇAYIROVA 
SPOR 
KULÜBÜ’NE
EN BAŞARILI KULÜP KUPASI 

DAMYO KUPASI YELKEN YARIŞLARI 

Bu yıl 10.’su düzenlenen Deniz Astsubay 

Meslek Yüksek Okulu Kupası Yelken Yarışları 

(DAMYO) 10-11 Haziran 2017 tarihlerinde 

Yalova’da gerçekleşti. Yarışlara 8 ayrı takımda 

toplam 31 sporcu katıldı. Nefes kesen yarışların 

sonunda Şişecam Yelken şubesi sporcularından 

oluşan Şişecam Çayırova Spor Kulübü En 

Başarılı Kulüp kupasının sahibi oldu. Farklı 

kategorilerde gerçekleşen yarışlarda Çayırova 

Spor Kulübü’ne bu başarıyı getiren sonuçlar 

şöyle: 

Optimist Genel: 1’incilik, 2’ncilik ve 5’incilik

Optimist Junior: 1’incilik, 2’ncilik ve 3’üncülük

Optimist Kadın: 1’incilik

Optimist Kadın Junior: 1’incilik ve 3’üncülük

Laser 4.7: 1’incilik ve 3’üncülük

OPTİMİST LASER KOCAELİ İL BİRİNCİLİĞİ

Optimist – Laser sınıfı Kocaeli İl Birinciliği 

17-18 Haziran tarihlerinde Çayırova Spor Kulübü 

tesislerinde yapıldı. İki gün süren yarışların 

sonunda şu sonuçlar alındı: 

Optimist Genel: 2’ncilik ve 5’ncilik

Optimist Junior: 1’incilik, 2’ncilik

Optimist Kadın: 3’ncülük  

Optimist Junior Kadın: 3’üncülük 

Laser 4.7 Genel: 1’incilik ve 3’üncülük 

Laser 4.7 Junior: 2’ncilik 

TÜRKİYE PİRAT LİGİ 4.ETAP YELKEN 

YARIŞLARI

Türkiye Pirat Ligi 4.Etap Yelken Yarışları, 

Altınova Kaytazdere’de yapıldı. Toplam 7 

takımda 24 sporcunun katıldığı yarışlarda 

Berk Balta ve Deniz Can Erbil’lin yer 

aldığı Şişecam Yelken Kulübü, Pirat Genel 

kategorisinde 2. olurken Pirat Gençler’de ise 

1.’lik kazandı.
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GERİ DÖNÜŞÜME RENK KATTI
‘CAM YENİDEN CAM’ İLE 
ŞİŞECAM GÖNÜLLÜLERİ



S O S Y A L  S O R U M L U L U K

Üretimin her aşamasında ‘sürdürülebilirlik’ 

ilkesine odaklanan Şişecam Topluluğu, 

Cam Yeniden Cam projesi ile geri dönüşüm 

farkındalığını artırıyor. Proje ile önemli bir sosyal 

sorumluluk çalışmasına imza atan Topluluk, 

Kumbara Boyama etkinliklerinde keyifli ve 

yaratıcı bir çalışmayla geri dönüşüm bilincini 

yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda Şişecam Cam Ambalaj Eskişehir 

Fabrikası’nda Şişecam çalışanlarının 

katılımıyla gerçekleşen Kumbara Boyama 

etkinliğinde, cam ambalaj atıklarını toplamanın 

en etkin aracı olan cam kumbaralarına dair 

farkındalığı artırmak amacıyla keyifli bir 

çalışma yapıldı. Şişecam çalışanları tarafından 

Bedri Rahmi Eyüboğlu, Abidin Dino, Feyhaman 

Duran, İbrahim Çallı, Burhan Doğançay ve 

Fikret Mualla’nın eserlerinin çizildiği cam 

kumbaralar, rengarenk bir görüntü kazandı. 

Eskişehir Fabrikası’ndaki Kumbara Boyama 

etkinliğine, Şişecam Cam Ambalaj Eskişehir 

Fabrikası Müdürü Zeynel Bilgin, Şişecam Cam 

Ambalaj İnsan Kaynakları Direktörü Ekrem 

Şensoy, fabrika yöneticileri ve çalışanlarının 

yanı sıra Kristal İş Sendikası Eskişehir Şube 

Başkanı Erdal Akyazı’ı da katıldı.

 

6 YILDA 840 BİN TON CAM, 

GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILDI

Türkiye’nin en kapsamlı sürdürülebilirlik ve 

sosyal sorumluluk projelerinden biri olan “Cam 

Yeniden Cam” projesi ile 2011 yılından bu yana:

• 23 ilde 162 ilçe belediyesiyle işbirliği 

gerçekleştirildi. Belediyelere 19 bin adet cam 

kumbarası hediye edildi.

• 250 binden fazla ilköğretim öğrencisine cam 

geri dönüşümü konusunda farkındalık eğitimi 

verildi.

• 840 bin ton cam atık geri dönüşüme 

kazandırıldı.

• 35 bin konutun ısınma ihtiyacını karşılayacak 

seviyede enerji tasarrufu sağlandı.

• 25 milyon ağacın 1 yılda temizlediği havaya 

eşdeğer karbon salımı önlendi.

ŞİŞECAM CAM AMBALAJ 

ESKİŞEHİR FABRİKASI 

ÇALIŞANLARININ KATILIMIYLA 

GERÇEKLEŞTİRİLEN KUMBARA 

BOYAMA ETKİNLİĞİNDE CAM 

KUMBARALARI BİRBİRİNDEN 

DEĞERLİ SANATÇILARIN 

ESERLERİYLE RENKLENDİRİLDİ.

@camyenidencamcamyenidencam
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KIYI TEMİZLİĞİ ETKİNLİĞİ İLE 
ÇEVREYİ KORUMANIN 
ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

ŞİŞECAM 
GÖNÜLLÜLERİ 



S O S Y A L  S O R U M L U L U K

Şişecam Topluluğu, kurumsal sosyal sorumluluk 

çalışmaları kapsamında Deniz Temiz Derneği Turmepa 

ile bir işbirliğine imza atarak ‘Kıyı Temizleme Hareketi’ne 

katıldı. Denizlerin ve kıyıların korunmasında farkındalığı 

artırmayı amaçlayan Kıyı Temizleme Hareketi ile 

Kınalıada kıyılarındaki plastik, cam, kağıt, metal gibi 

çevreye zararlı atıklar toplandı. Deniz ve kıyı ekosistemi 

hakkında farkındalığı artırmayı hedefleyen çalışmaya 

22 Şişecam çalışanı katıldı. Etkinlik kapsamında, takım 

çalışmasına yönelik atölye eğitiminin ardından ekip, 

gruplar halinde Kınalıada kıyı şeridindeki atıkları topladı. 

Katılımcılar, temizlik hareketinden sonra deniz kirliliğinin 

doğa ve canlı yaşamına etkilerini anlatan ‘Doğada 

Çözünme Sürelerinin Aktarımı: Ekosistemde Neler 

Oluyor?’ konusunda bilgi paylaşımında bulundu. 

70 KG ATIK TOPLANDI

Kıyı Temizleme Hareketi ile Kınalıada kıyılarında, toplam 

70 kg atık toplandı.

ŞİŞECAM TOPLULUĞU VE DENİZ TEMİZ 

DERNEĞİ TURMEPA İŞBİRLİĞİYLE 

‘KIYI TEMİZLEME HAREKETİ’ 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ŞİŞECAM 

ÇALIŞANLARININ YER ALDIĞI 

ETKİNLİKTE, KINALIADA KIYILARINDA 

BULUNAN PLASTİK, CAM, KÂĞIT, METAL 

GİBİ ÇEVREYE ZARARLI ATIKLAR 

TOPLANARAK, DENİZ VE KIYILARIN 

TEMİZLENMESİNE KATKIDA BULUNULDU. 

ŞİŞECAM 
GÖNÜLLÜLERİ 

25 kg 
plastik 

= 
350 kwh 

enerji

13,5 kg 
kağıt 

= 
325 lt 

su

25 kg 
cam  

= 
2,5 lt 
petrol

6,5 kg 
metal 

= 
8,45 kg 

hammadde 

ETKİNLİKTE TOPLANAN ATIKLARLA 

SAĞLANAN KAZANIMLAR  
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Şimdi! ve Bahçeşehir Koleji işbirliği ile 

“Çocuğunuz İlkokula Hazır mı?” konulu 

bir konferans düzenlendi. Konferansta 

gerçekleşen sunumlarda çocukların gelişim 

süreci ve okula hazır olup olmadığını 

anlayabilme konuları ele alındı. Konferans 

sonrası soru-cevap bölümünde ise konferans 

katılımcılarının çocuklarıyla yaşadığı 

örnek olaylar değerlendirilerek önerilerde 

bulunuldu. 

Paşabahçe sponsorluğu ile gerçekleşen Eataly 

mutfak atölyelerine davetiye kazanmak 

isteyenler, Şimdi! tarafından Camport’ta 

düzenlenen online bilgi yarışmasında bir araya 

geldi. Yarışmadaki sorulara en kısa sürede 

doğru yanıt vererek davetiye ödülü kazananlar, 

İtalyan mutfağının vazgeçilmezlerinden Pizza 

ve Taze Makarna atölyelerinde birbirinden 

lezzetli tarifler öğrendi.

ETKİNLİK ZAMANI!
ŞİŞECAM TOPLULUĞU SOSYAL AKTİVİTELER KULÜBÜ ŞİMDİ! EĞLENCE DOLU 

ETKİNLİKLERİNE DEVAM EDİYOR. 

ŞİMDİ! 

 İTALYAN 

Mersin Bölge fabrikalarında 

gerçekleştirilen sürpriz etkinlik Şanslı 

Tepsi, Şişecamlılara bir kez daha eğlence 

dolu anlar yaşattı. Yemek saatlerinin keyifli 

etkinliği Şanslı Tepsi’de Şimdi! logolu şanslı 

tepsiyi bulanlar çeşitli hediyeler kazandı. 

 ŞANSLI TEPSİ 
MERSİN FABRİKALARINDA 

LEZZETLER PAŞABAHÇE 
SPONSORLUĞUNDA 

ÇOCUK GELİŞİMİ KONULU 
KONFERANS DÜZENLEDİ

HEYECANI



Şimdi! İstanbul Bölge çalışanları arasında Karting Turnuvası 

düzenledi. Auto-Drom Akademi Karting pistinde gerçekleşen 

turnuvada, eleme turlarının ardından final etabına kalan 

yarışmacılar arasında keyifli bir çekişme yaşandı. Nefes kesen 

yarışların sonunda Aykut Özden şampiyonluk kupasının sahibi 

olurken, ikinciliği Çağlar Şahin, üçüncülüğü ise Özer Özgüven 

kazandı. 

Mersin Bölge Fabrika çalışanları, Bowling Turnuvası’nda bir araya geldi. 

Hayli çekişmeli geçen keyifli turnuva sonunda Şişecam Cam Ambalaj Mersin 

Fabrikası’ndan Haldun Berkkan, Gökhan Öztürk, Ahmet Güç, Özden Karşılayan 

ve Burtay Kubaş’ın yer aldığı takım şampiyonluğa ulaştı. Şişecam Düzcam 

Mersin Fabrikası’ndan Behlül Tüzel, Onur Karaca, İbrahim Kurt, Gürcan Akyol 

ve Doğan Göktekin’in yer aldığı ekip ikinci, Şişecam Cam Ambalaj Mersin 

Fabrikası’ndan  katılan çalışanlarımız  Servet Taş, Mustafa Şen, Muhammet 

Fedakar, Ahmet Göz ve Mehmet Kale’den oluşan ekip ise üçüncü oldu.

YARIŞ HEYECANI 
 KARTİNG TURNUVASI

 BOWLİNG 
TURNUVASINA 

ŞİŞECAM’DA

YOĞUN İLGİ

NEFES KESTİ
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ŞİŞECAM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ FAALİYETLERİ

Üretim faaliyetlerimizin tüm aşamalarını sağlıklı 

ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmeyi 

hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda sağlıklı 

bireylerin ve işgücünün oluşturulmasına yönelik 

sorumluluğumuzun gereği olarak;

·İş kazalarının ev meslek hastalıklarının önlenmesi 

için gerekli tedbirleri belirleyerek uygulamayı ve 

uygulatmayı,

• Çalışanların katılımını sağlayarak risk 

değerlendirmesi yapmayı ve kabul edilebilir risk 

seviyesine ulaşmayı,

• Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli 

ekipman ve uygun teknolojiler kullanmayı,

• İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi 

çalışmalarına organizasyonun her kademesinin ve 

paydaşlarımızın katılımını sağlamayı,

• İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü oluşturmayı ve 

yaşam tarzı haline getirmeyi benimsiyoruz.

Bu doğrultuda;

• İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki yasal 

yükümlülükleri, ilgili standartları ve şartları 

karşılamayı,

• İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda proaktif bir 

yaklaşım ile süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi ve 

performansımızı artırmayı,

• İş Sağlığı ve Güvenliği ilkelerimizin benimsenmesi 

için çalışanlarımıza ve hizmet aldığımız alt işveren/

tedarikçi firmaların çalışanlarına, ziyaretçilere, 

stajyerlere yönelik eğitim ve etkinlikleri geliştirerek 

sürdürmeyi, beyan ve taahhüt ederiz.

DENİZLİ CAM SAN A.Ş. 

17. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 

SÜRECİ ANLAŞMA İLE 

SONUÇLANDI

Çimse-İş Sendikası ile 25.01.2017 tarihinde 

yapılan toplantı ile başlayan 17. Dönem Toplu İş 

Sözleşmesi görüşmeleri 23.06.2017 tarihinde 

anlaşma ile sonuçlandı. Toplu iş sözleşmesi 

01.01.2017-31.12.2019 tarihleri arasında 3 yıl süre ile 

yürürlükte kalacaktır.

TRAKYA POLATLI CAM SAN. A.Ş. 

2. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SÜRECİ 

ANLAŞMA İLE SONUÇLANDI

Kristal-İş Sendikası ile 26.01.2017 tarihinde 

yapılan toplantı ile başlayan 2. Dönem Toplu İş 

Sözleşmesi görüşmeleri 20.07.2017 tarihinde 

anlaşma ile sonuçlandı. Toplu iş sözleşmesi 

01.01.2017-31.12.2019 tarihleri arasında 3 yıl süre 

ile yürürlükte kalacaktır.

BULGARİSTAN’DA KURULU İŞYERLERİNDE 

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SÜRECİ ANLAŞMA İLE 

SONUÇLANDI 

Podkrepa Sendikası ile Bulgaristan’da kurulu Trakya 

Glass Bulgaria, Şişecam Automotive Bulgaria ve 

Şişecam Glass Bulgaria EAD arasında 20.03.2017 

tarihinde yapılan toplantı ile başlayan Toplu İş 

Sözleşmesi görüşmeleri 14.07.2017 tarihinde anlaşma 

ile sonuçlandı. Toplu iş sözleşmeleri 01.07.2017-

30.06.2019 tarihleri arasında 2 yıl süre ile yürürlükte 

kalacaktır.

JSC GÜRCİSTAN MİNA FABRİKASI TOPLU 

İŞ SÖZLEŞMESİ SÜRECİ ANLAŞMA İLE 

SONUÇLANDI

Gürcistan Metalürji, Madencilik ve Kimya Sanayi İşçileri 

Sendikası ile devam etmekte olan Toplu İş Sözleşmesi 

görüşmeleri 22.08.2017 tarihinde anlaşma ile 

sonuçlandı. Toplu iş sözleşmesi 01.01.2017-31.12.2020 

tarihleri arasında 4 yıl süre ile yürürlükte kalacaktır.

TEMMUZ-AĞUSTOS-

EYLÜL 2017 

TARİHLERİNDE 

GERÇEKLEŞTİRİLEN 

TOPLU İŞ 

SÖZLEŞMESİ 

FAALİYETLERİ; 

T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Yurt İçi Fabrikaları Kaza Sıklık Oranları

2017 Ocak-Haziran Dönemi

T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Yurt Dışı Fabrikaları Kaza Sıklık Oranları

2017 Ocak-Haziran Dönemi



E N D Ü S T R İ  İ L İ Ş K İ L E R İ

V
irüsler, canlı hücreler içinde 

yaşayabilen ve salgın hastalıklara 

neden olan çok küçük 

mikroorganizmalardır. Hepatit, kabakulak, 

kuduz, suçiçeği, kızamık ve daha birçok 

hastalığın etkeni olan virüslerin neden 

olduğu hastalıkların başında ise soğuk 

algınlığı ve grip geliyor. 

SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİP  

Soğuk algınlığı, vücut direncinin 

düşmesine bağlı olarak virüslerin üst 

solunum yollarında oluşturduğu; hafif 

ateş, öksürük, hapşırma, burun akıntısı ve 

hafif baş ağrısı ile seyreden bir hastalık 

olarak çoğunlukla müdahaleye ihtiyaç 

duymadan kendiliğinden iyileşir. 

Grip ise influenza olarak tanımlanan A, 

B ve C tipleri ile bunların birçok alt tipi 

olan virüslerin neden olduğu; ani yüksek 

ateş, kuru öksürük, burun tıkanıklığı, 

halsizlik, kas ve baş ağrıları ile seyreden, 

dikkat edilmediğinde akciğer enfeksiyonu, 

sinüzit, orta kulak enfeksiyonu gibi 

komplikasyonlarla yaşam kaybına dahi yol 

açabilen tehlikeli bir hastalıktır.  

Enfeksiyonun bulaşması, ev, iş yeri ve 

okul gibi toplu yaşam alanlarında havadan 

VİRAL ENFEKSİYONLAR, 

GEREKLİ TEDBİRLER 

ALINMADIĞINDA 

CİDDİ HASTALIKLARA 

YOL AÇABİLİR. VİRAL 

ENFEKSİYONLARDAN 

KORUNMAK İÇİN BU 

KONUDA BİLİNÇLİ 

OLMAK VE KOLAYLIKLA 

UYGULANABİLECEK 

ÖNLEMLERİ ALMAK ÇOK 

ÖNEMLİDİR. 

S A Ğ L I K

solunum ile veya iki-üç saat yaşayabilen 

virüslere el, havlu, mendil, fincan gibi 

eşyalar üzerinden temas edilmesi sonucu 

oluşabilir. Salgın haline geldiğinde iş gücü 

ve ekonomide kayıplara hatta bunların 

ötesinde ölümlere dahi yol açan influenza 

enfeksiyonları, günümüzdeki en önemli 

sağlık problemlerinden biridir. 

VİRAL ENFEKSİYONLARA KARŞI 

KORUNMAK İÇİN 

Riskli zamanlarda vücut direncinin 

artırılması, kişisel malzemelerin 

paylaşılmaması, yaşam alanlarının 

temizlenmesi ve ortamın sık sık 

havalandırılması öncelikli korunma 

yöntemleridir. Bunların dışında; 

• Bağışıklama, inaktif aşı ile olup daha çok 

yaşlı ve kronik hastalığı olan bireyler için 

önerilir.

• İlaçla korunma genel olarak hekim 

kontrolünde alınan antiviral ilaçlarla 

virüslerin çoğalmasını geciktirmek şeklinde 

olur.

TEDAVİ

Viral enfeksiyonlara karşı en etkili tedavi 

yöntemlerinden biri istirahat etmektir. 

İstirahat sürecinde yeterli miktarda sıvı 

tüketilmeli, vücut ateşi düşürülmeli ve vücut 

direnci artırılmalıdır.  

Uzun süren vakalarda tedaviye doktorun 

uygun gördüğü antiviral ilaçlar eklenebilir. 

YANLIŞ TEDAVİLERDEN KAÇININ 

Viral enfeksiyon üzerinde etkili olmadığı 

ve vücuda fazladan yük getirdiği 

için viral enfeksiyonlarda antibiyotik 

kullanılmamalıdır. Yalnızca hastalık 

nedeniyle oluşan farklı komplikasyonların 

tedavisinde ve doktor gözetiminde 

kullanılabilir. Viral enfeksiyonlarda Aspirin 

kullanımı ise 16 yaştan küçük çocuklarda 

bazı problemlere neden olabileceğinden 

önerilmez.

VİRAL 
ENFEKSİYONLARDAN 
KORUNMAK

HAZIRLAYAN:
DR. FATİH HAMŞİOĞLU 
Topluluk Endüstri İlişkileri 
Direktörlüğü İş ve Meslek 

Hastalıkları Müşaviri




